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-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK/180)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n)
bendi uyarınca hazırlanmış olup,180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci

maddesi kapsamınagiren kuruluşlarcauygulanmasımecburidir.
- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların

çıkardığı uygulamada olan yönetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayımlanan!

yayımlanacaktebliğlere uyulması zorunludur.
(lOcak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)

AÇIKLAMALAR:
.:~",-"Jo..,;:;.:...o:~:::~~-'"";':'.{ıo...

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Elektrik Tesisatı ve Makine ,»r:'!'1"~.J;ış "''''''-",
Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tarifleriniry ;:. ._, ..-.-.~ ~~ t~\
d ~ 1 k' 1 d 1 --:- l<:: ~.-"-~' -". "" -::ı '

oga e ı ve tamam ayıcısı ır ar. i ~~; ~ /r\. -'}. '; ". ~ t
2-Birim fiyat ve tarifierinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bede~:ı.~'::::;;--'::[--;;{';~;t~

~. -] '0'.""'" -. _k
içerisinde; % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir. '\:;."'-E:~"t'""",.:,~:ç ,r

~7.~,~._,.-,..=:~~';;.:.-t..:t~ ,

3- Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4- Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cihaz birim fiyatlarına dahil
olmayıp, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

5- Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa
dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

6- 2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde, 2008 yılı Birim Fiyat
cetvellerinden çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik
Tesisatı Birim Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

7- Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.

8- Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiItme tenzilatına tabidir.

9- Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün olanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

10- Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede
şantiye dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez,

11- Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların

bünyesine Katma DeğerVergisi dahil değildir.

12- Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamuller için sıra ile:
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12.1- Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı yayınlanmış

bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi (TSE damgası)

bulunmasımecburidir. .
12.2- Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya yabancı

standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini tevsik eden
belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

12.3- (12.1), (12.2), maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler,Türk Standartları

Enstitüsü tarafından verilecektir. .

13- Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standartlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasınımecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca;

13.1- Malzeme ve mamulü verecek kuruluşunve üreticisinin adları, adresleri,
13.2- İş konusu ve imalat yeri,
13.3- Malzeme ve mamulün tanımı,

13.4- Malzeme ve mamulün üretim tarihi, miktarı, yeri, seri numarası,
13.5- Numune alma tarih ve yeri, parti numarası,
13.6- Muayene, deney, kontrol, sonuçları, bulunacaktır.

14- İbraz edilen belgelerin ihraz edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebilecektir.

15- Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğündenkurtaramaz.

16- Bu tebliğin Resmi Gazetede neşir tarihi olan l5/02/l984'den evvel malzeme,
mamulleri için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgeler geçerlilik süreleri sonuna
kadar yürürlükte kalacaktır.

17- 12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği,

yürürlükten kaldırmıştır.

18- Birinci SınıfArmatürler:
Gövde dahil pirinç parçalar hadde mamulü malzemeden sıcak pres döküm imalini
müteakip veya hadde mamulü malzemeden direkt işleyerek yapılacaktır. Diğer özellikler
2. sınıf armatürler gibi.

19- İkinci SmıfPirinç Kromajlı Armatürler:
Bütün parçaları hadde malzemeden pres döküm yapıldıktan sonra veya dikerman
işlenerek veya preste şekillendirilemeyen parçaları kokil kalıp ve özel maça kumuyla
yapılıp sıcaklığı ayarlı fırınlarda kurutulmuş maça kullanılarak dökülmüş parçaların

işlenmesi suretiyle yapılmış olacak işçilikleri 1. sınıf olacak; malzeme kaplama, deneme
ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standartlarınauygun olacaktır.

20- Birinci SınıfFayans CamlaşmışÇini Vitrifiye Mamuller:
Fayans Camlaşmış Çini birinci sınıf vitrifiye mamullerde aşağıda belirtilen özür ve
kusurların bulunmaması gereklidir.
a-Görülebilen yüzeyde çatlaklar.
b-Görülebilen yüzeyde kopmuş kısım ve ezilmeler.
c-Yapım hatasından olma çizgi ve katmerler.
d-Kabarmış kısımlar veya çukurlar.
e-Sırda küçük nokta şeklinde delikler, kabarcıklarveya pürtükler.



f- Sırda iyi erimemiş donuk kalmış kısımlar.

g-Sırla kaplı olması gereken yüzeylerde sırsız kalmış kısımlar.

i- Sırda lekeler.

21- İkinci SınıfCamlaşmış Çini Vitrifiye Mamuller:
İkinci sınıf fayans camlaşmış çini vitrifiye mamullerde, birinci sınıf fayans camlaşmış

çini mamullerde bulunmaması istenilen özür ve kusurlardan en çok 4 den fazlasının

bulunmaması gereklidir.

22- Soğuk su sayaçları; Sanayi ve Bakanlığının 75/33/AT Yönetmeliğine, soğuk su
sayaçları 79/83 O/ATYönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Gaz ile çalışan cihazlar; Sanayi ve Bakanlığı tarafından yayımlanan 90/396/AT
Yönetmeliğineuygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Elektrikle çalışan cihazlar; Sanayi ve Bakanlığı tarafından 73/23/EEC Alçak Gerilim
Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

T.S.E.KALİTE BELGESİ VEYA UYGUNLUK BELGESİİSTENENTEsİsAT

MALZEME VE MAMULLERİNLİSTESİ:
Lavabo fayans
Uzun kısa musluk
Duvar tipi batarya
Ankastre tipi lavabo bataryası

Ankastre tipi batarya kumandalı sifonlu
Lavabo eviye sifon
Etajer fayans
Alaturka hela taşı fayans
Ara musluklar
Rezervuarlar, basınçlı hela yıkayıcılar

Fayans kendinden rezervuar (Alafranga hela tesisatı için)
Pisuar musluğu
Pisuar sifonu
Bir gözlü damlalıklı ve damlalıksız eviye fayans
İki gözlü damlalıksız eviye fayans
Paslanmaz çelik damlalıklı eviye
Döküm emaye damlalıklı eviye
Döner borulu eviye bataryası

Damlalık fayans
Damlalık çelik emaye
Döküm emaye banyo teknesi (küvet)
Banyo tesisatı

Banyo bataryası

Duş teknesi fayans
Duş teknesi döküm emaye
Ara musluklar
Rakorlu musluklar
Ankastre banyo bataryası

Ankastre banyo bataryası (baş ve el duşlu)
Su sayacı
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FİYAT FARKI HESABıNA AİT KATSAYıLAR TABLOSU:

88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulan "Kamu Sektörüne dahil
İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerin de İhale Usul ve Şekillerine" göre fiyat
farkı hesabında uygulayacakları esasların 9.2.4. maddesi gereği olarak 1999 yılı içinde
Yapı İşleri Sıhhi Tesisatı için malzeme fiyat farkı formülünde uygulanacak olan (S)
katsayıları ve (n) artış oranları ile malzeme cinsleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

BİRİM

FİYAT YAPILACAK İŞİN cİNsİ S N
NO:

105-100 Sac Su Deposu 0.50 nı

107-000 Hidrofor tankı 0.35 nı

107-200 Hidrofor tankı 0.35 nl

107-300 Hidrofor tankı 0.35 nı

107-400 Hidrofor tankı 0.35 nı

107-500 Hidrofor tankı 0.35 nı

107-600 Tam otomatik hidrofor 0.10 nı

107-700 Santrifiij pompalı hava ikmali yapabilen hidrofor 0.10 nı

107-800 Piston pompalı hidrofor 0.08 nl

08-100 Su yumuşatma cihazı 0.10 nl

108-200 İki kazanlı su yumuşatma cihazı 0.10 nl
.:~.~~_J-::: ......._.ı;.; ..,.:..~ 0_.

~;,_.;,

i::t'{.T~~.
.

"..;..

109-100 Kollektör borusu galvanizli
-,

0.30 nl'":.- ~~\
"

110-100 Sıcak su üretici boyler i ,;,~ _;17/(~;:':~;;;.:·%., :7.~::1 0.35 nı

110-200 Sıcak su üretici boyler -1. ~5~ :~; \. -, :>~_'~<-,.. / ._~~;: ~;

,
0.35 nı-1' ::-

110-300 Sıcak su üretici boyler 1:-'~·<::::~~·~~~:~·~,:~" ~:ir;( 0.35 nl

110-400 Sıcak su üretici boyler ---<., ~~~::'.'~'.~'.~:_;~~'~:;; 0.35 nl

110-500 Sıcak su üretici boyler 0.35 nı

110-600 Sıcak su üretici boyler 0.35 nı

127-100 Su filtresi (Yüzme havuzları için) 0.10 nı
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
071-000 LAVABOLAR: (Ölçü:Ad. İhzarat:% 60) rrs 605)

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı beyaz renkte
lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmiş sülyen ve iki kat yağlıboyalı 0
16 mm inşaat demirinden veya 15 mm galvanizli borudan U şeklinde konsollan ile
birlikte işyerinde temini, yerine morıtajı.

NotRenkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15
arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

071-100 Fayans camlaşmış,çini, ekstra sınıf:

071-101 28x35 cm Kancah veya vidah 22,50 10,70

071-102 28x45 " " " " 25,70 10,70

071-103 40x50 " Konsollu 38,80 11,80

071-104 45x55 " " 58,90 11,80

071-105 50x65 " " 88,80 11,80

071-106 50x65 " Ayakh Tk. 139,10 12,80

071-107 35x45 " Köşe tipi vidah 32,10 10,70

071-108 Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo 40x50 cm. 150,20 12,80

071-109 " " " " " 45x55 cm. 158,90 12,80

071-110 50x60 cm konsollu 79,30 11,80

071-111 50x60 cm " " Ayaklı Tk _'J~':..-~ 101,70 12,80

071-112 45x55 cm " " Yarım Ayakh Tk ~t-.j~;'~~ tL: r~ '~-;'~\-.~. 91,00 12,80

071-113 45x60 cm " " Yarım Ayakh Tk .1<" .~. .s-:

"'-"'-... ~~':.', 1';~\:,;; 102,10 12,80.'f

071-114 50x60 cm " " Yarım Ayaklı Tk R 61<' /.. .>.~. -,l- .~\
108,30 12,80: :Z~ ~~~ i ;~: .~:.~.\ ~ ~~ ~ ~

.... _.~.\. ,- .p<'~

071-115 50x65 cm " " Yarım Ayakh Tk ~?' ~ \ '.>'.... ''''t ..~ j 107,00 12,80• ~". O. __ " :' ,. ••••

071-116 50x60 cm " " Bedensel Engelli Lavabo '\'~ ~~>..2-.~·..ti~i 149,30 12,80
071-117 25x40 cm Kancah veya vidalı ~~:~:~-~~~ •.:..~~ ,~.-:- 30,00 10,50
071-118 50x70 cm Tam ayaklı Tk. -~~~~~? 133,80 13,10
071-119 50x85 cm Tam ayakh Tk. 155,20 13,10
071-120 45x60 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo 107,00 12,80
071·121 50x65 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo 123,10 12,80
071-122 35x45 cm Kancah veya vidalı 32,00 10,70
071-123 45x60 cm Kancah veya vidalı 45,00 11,80
071-124 45x45 cm Köşe tipi vidalı 40,00 11,80
071·125 52x52 cm Köşe tipi vidah 45,00 11,80
071-126 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo 95,00 11,80
071-127 51x80 cm Konsollu Yarım Ayakh Tk 135,00 12,80
071-128 37x45 cm Konsollu Yanm Ayaklı Tk. 75,00 Il,80
071-129 41x50 cm Konsollu Yarım Ayakh Tk 83,00 Il,80
071-200 Fayans camlaşmışçini, birinci sınıf:

071-201 28x35 cm Kancah veya vidah 22,50 10,70
071-202 28x45 " " " " 23,50 10;70
071-203 40x50 " Konsollu 31,00 Il,80
071-204 45x55 " " 48,20 11,80
071-205 50x65 " " 81,30 1l,80
071-206 50x65 "Ayaklı Tk. 131,00 12,80
071-207 35x45 " Köşe tipi vidalı 23,50 10,70
071-208 Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo 40x50 cm. 147,30 12,80



Birim

Fiyat
No:

071-209

071-210

071-211

YAPILACAK İşİN CİNSİ

45x55 cm.

50x60 cm Konsollu

50x60 cm" "AyaklıTk

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

173,30

74,90

92,50

Montaj

Bedeli
YTL

12,80

11,80

12,80

071-212

071-213

071-214

071-215

071-216

071-217

071-218

071-219

45x55 cm " "Yarım Ayaklı Tk

45x60 cm" "Yarım AyaklıTk

50x60 cm " "Yarım Ayaklı Tk

50x65 cm " "Yarım Ayaklı Tk

25x40 cm Kancalı veya vidalı

50x70 cm Tam ayaklı Tk.

50x85 cm Tam ayaklı Tk.

45x60 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo

87,70

91,00

96,30

98,40

27,80

123,10

139,10

96,30

12,80

12,80

12,80

12,80

10,70

13,10

13,10

12,80

o

071-220

072-000

072-100

072-101

072-200

072-201

072-300

072-301

072-400

072-401

072-500

072-501

072-600

072-601

072-700

072-701

073-000

073-100

073-101

073-102

073-200

50x65 cm Tezgah altı veya üstüoval lavabo

LAVABO TESİSATı: (Ölçü: Tk.; İhzarat: % 60)
BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı

veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti
veya bataryası TS-EN 274- i -2-3 'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm.
koku fennetürlü en az i 6 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert
plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80 0 e
sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna
bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(pis su
akıtına borusu fiyata dahil değildir.)

Uzun musluklu ve pirinç kumandasızsifonlu:

Birinci sınıf: (Musluk TS El'-! 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)

Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 'ye uygun) ve pirinç kumandasız sifonlu:

Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)

Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara
musluklarıve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasızsifonlu

Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)

Uzun musluklu ve (TS EN 200'e uygun) özel plastik taslı, kumandasızsifonlu:

Birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 )

Duvar tipi Bataryalı ve (TS EN 200'e uygun) özel plastik taslı kumandasız

sifonlu:

Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)

Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı

ara musluklarıve bağlantı boruları dahil) ÖZel lastik taslı kumandasızsifonlu:

Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200, sifon TS-EN 274-1-2-3)

Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı

ara musluklarıve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalısifonlu:

Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200, sifon TS-EN 274-1-2-3)

AYNALAR: (Ölçü: Ad: İhzarat: %60)(TS 5229 EN - 1036)
5 mm. kalınlığında, temiz cilalanmış, kenarları pahlı gümüş astarlı ve arkası tabanca
ve sülyen üzerine bir kat sentetik yağlı boya ile boyalı aynası; duvara ve aynaya tam
oturacak şekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı

tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini: 4 köşesine tak. 0 40 mm. ve 4 mm.
kalınlığında mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine
rnontajı.

Adi cam:

Takriben 40x50 cm.

Takriben 40x60 cm.

Kristal cam:

107,00

60,00

115,00

141,50

52,80

105,50

137,90

164,30

11,30

13,60

12,80

12,20

13,40

15,40

12,10

13,20

15,40

15,40

2,30

2,30
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
073-201 Takriben 40x50 cm. 36,10 2,30
073-202 " 40x60 cm. 44,30 2,30
074-000 ET AJERLER: (Ölçü: Ad. İhzarat: %60)

Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz
veya dubelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini ve yerine
montaj i.

Not.Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % i s
arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

074-100 Fayans camlaşmışçini: (dubelle monte edilecek)

074-101 Takriben 50x i Ocm. Ekstra sınıf _.i:~:-> ~~ (~:•.~~..~ - ~~ 11,40 2,70
074-102 " 60xl5 cm. " " ~,

.. .;t~·\ .. :;~~'. ~.
....:.

ç \. 14,30 2,70
074-103 " 50x15 cm. " " t ,.ı.>.

~~_.- ~.'"S. 12,50 2,70~-. :". -. .': -,~..:"

074-104 " 68xl5 cm. " " f ~:~ :~f /(( ;"../v ';::...0 ,:~ ~
13,30 2,40,- . - ~~ c..

074-105 " 50xl0 cm. Birinci sınıf ., ~f; .~ \, '~;:-::.,,~ / .:f .~f· ~~ 9,00 2,40

074-106 " 60x15 cm. " " \~L""~~:> ~~;;::.:.;; ~~;. :~; '; <,;~.",~!~. 9,80 2,40

074-107 " 50x15 cm. " " ::~, ~·;t'" ;r~.;/."f.ı.r)/ ....~t· 9,60 2,40

074-108 " 68x15 cm " " "- ."....-:.:.~ __;o-or:'':'

12,00 2,40

074-109 tt 55xl4 cm Ekstra sınıf 13,00 2,40

075-000 ALATURKA HELA TAŞLARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60) (TS.799)
Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. koku fennetürlü 0

100 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yapılmış 80°
C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile
birlikte işyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli
olacaktır.

NotRenkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % i S
arttırılacak montaj bedelleri arttınlmadan aynen uygulanacaktır.

075-100 Fayans camlaşmışçini

075-101 Çanak ve sifonu pikten takriben 50x60 cm. Ekstra sınıf 65,70 16,10
075-102 " " u " " 60x70 " " "
075-103 Plastik sifonIu " " 50x60 " " " 63,30 16,10
075-104 " " " " 60x70 " " n

075-105 Çanak ve sifon pikten takriben 50x60 cm. Birinci sınıf. 62,30 16,10

075-106 Çanak ve sifon pikten takriben 60x70 cm. Birinci srnıf

075-107 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm. Birinci sınıf. 59,70 16,10
075-108 Plastik sifonlu takriben 60x70 cm. Birinci sınıf. Taşlar 4 köşe yerine 6 gen olduğu

takdirde, montajlı birim fiyatlar % 15 eksiltilerek, montaj bedeli eksiitilmeden aynen
uygulanır.

076-000 ALATURKA HELA TESİSATI:(Ölçü: TK.:İhzarat:%60)
BFI 075-000'de Adı geçen hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere

076-100 Pik döküm rezervuarlı:

TS-823'e uygun, su hacmi 9 Litrelik, içi ve dışı bir kat sülyen, iki kat yağlıboyalı,

bakır veya sert plastik şamandıralı, pirinçterı supab ve flatörlü, pik veya porselen
kampanalı komple pik döküm rezervuarlı (Q 1,5 mm. galvanizli telden) rezervuar
zinciri, pirinçten kromajlı, 15 mm.lik ve TS EN 200'e uygun kalite belgeli tabaret
musluğu ile bunlara ait kromajlı uzatına parçaları ve rozetleri 10 mm. rezervuar ara
musluğu ve 10 mm.lik su giriş borusu ve tutturma vidaları, özel takozları ile birlikte
işyerinde temini, yerine montaj i, rezervuar giriş ve çıkış borularının bir kat sülyen,
iki kat yağlıboya ile boyanması ve işler halde teslimi (Kurşun veya PVC. esaslı

rezervuar boşaltma borusu fiyata dahil değildir; Kalite belgeli ve rezervuarı TS-823'e
uygun olacaktır.) 23,10 9,50

076-200 Emaye rezervuarh:
Rezervuarın içi ve dışı emaye; diğer özellikler RF.T; 076- lOô'deki gibi. 22,30 9,50

076-300 Fayans rezervuarh: 56,20 9,60
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Birim Montajlı Montaj

Fiyat YAPILACAK işİN cıxst Birim Fiyat Bedeli
No: YTL YTL

Rezervuan ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, diger özellikler BIT. 076-100'deki
gibi.

076-400 Plastik rezervuarlı:

Rezervuan plastikten; diğer özellikler B.F.T. 076-100'deki gibi 15,70 9,60

076-500 Basınçlı hela yıkayıeılı (Flüzometreli)
TS-366'ya uygun, o 20 mm.lik pirinçten kromajlı, kalite belgeli pres döküm,
basınçlı hela yıkayıeılı, rezervuar ve ara musluğu hariç diğer özellikler 076-100'deki
gibi. 40,10 7;1.0

076-600 Kromajlı ve adaptörlü pis su akıntı borusu:
Kurşun veya plastik pis su akıntı borusu yerine pirinçten kromajlı ve hela taşına

adaptörle tespit edilen pis su akıntı borusu, temini ve yerine monte edilmesi 32
mm.lik tak.L.80 m 16,40 3;1.0

077-000 ALAFRANGA HELA TAŞLARı: (Ölçü: Ad.:İhzarat: %60) (TS 800 EN 997)
Beyaz renkte (Camlaşmış çini) Fayanstan, kendisinden sifonlu, temizleme tapalı,

taşı; Sert plastikten oturma yeri ve kapağı; Tespit vidaları ve özel takoZıarı ile
birlikte işyerine temini ve yerine montajı. (Alttan çıkışlı)

NotRenkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15
arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

, ':.-:...."'.,..""
f .o," ~.~ ..'::-~~. "<.....

077-100 Normal tip: takriben 40x50 cm. Ekstra sınıf
. . Jr .~.

1"'\,/ ,~;. ;;~"'!."~:"'.•.c- 73,00 13,00

077-200 Hastane tipi: takriben 40x50 cm. Ekstra sınıf
;

/' -: ~:-.:.-._.:\ 2: -h 68,30 13,30.OÇ

077-300 Normal tip: takriben 40x50 cm. Birinci sınıf
"!c ?:,".' ":.! / _~. i o:~;~': ~ ;'3 ~~

82,00 14,00{ "i" ..--: ~ \ :~ ·,.t

077-400 Hastane tipi: takriben 40x50 cm. Birinci sınıf :. \ <. \'::'.'::" /: -:\ ;j 63;1.0 13,30

077-500 Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm. Ekstra sınıf ~~ _-:,"·'i.·
c
;·· •.:;:-;. \::) . ~~?~:.;i 137,70 13,30

077-600 Duvara asma tip, Takriben 60x35 cm. Ekstra sınıf ~-> -..~
:': _."C .::::-:..-~.:"~"

~;..:.

c> 117,30 16,90,~ _:-,...;. . .:.:- ~-

078-000 ALAFRANGA HELA TESİSATI:(Ölçü: Tk.: İhzarat: % 60) --- "
.:-::;...

BFT 077-000'deki alafranga hela taşları ile birlikte kullanılmaküzere

078-100 Pik döküm rezervuarh:
TS-823'e uygun su hacmi 9 litrelik içi ve dışı bir kat sülyen, iki kat yağlı boya, bakır
veya sert plastik şamandıralı pirinçten supab ve flatörlü, pik veya porselen
kampanalı komple pik döküm rezervuarlı; (01,5 mm. galvanizli telden) rezervuar
zinciri; pirinçten kromajlı i Omm. rezervuar ve taharet ara muslukları ile bunlara ait
kromajlı uzatma parçaları ve rozetleri, i O mm. rezervuar giriş borusu ve bakır

taharet borusu; pirinçten kromajlı tespit vidaları ile birlikte işyerinde temini; yerine
montajı, rezervuar giriş- çıkış ve taharet borusunun bir kat sülyen, iki kat yağlıboya
ile boyanması ve işler halde teslim (Rezervuar boşaltma borusu fiyata dahil değildir.) 29,90 13,40

078-200 Emaye rezervuarlı:

Rezervuarın içi ve dışı emaye, diger özellikler B.F.T. 078-100'deki gibi 28,00 15,00
078-300 Fayans rezervuarh:

Rezervuarı ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, diğer özellikler B.F .T 078-
i OO'deki gibi 69,00 13,00

078-400 Plastik rezervuarlıı

Rezervuarı plastikten, diğer özellikler B.F.T 078-100'deki gibi 23,30 13,80
078-500 Basınçlı hela yıkayıeılı (Flüzometreli):

Rezervuar ve ara musluğu yerine TS-366'ya uygun, pirinçten kromajlı; pres döküm
(Kalite belgeli), basınçlı hela yıkayıeısı kullanılması, diğer özellikler B.F.T 078-
i OO'deki gibi.

078-501 20 m.lik 51,50 9,30
078-502 25 m.lik 51,50 9,30
078-503 30 m.lik

079-000 KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATı: (Ölçü:
Tk.: ihzarat: %60) (TS 800 EN 997)
Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite
belgeli, taşı; en az 13 It.'lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri
ve kapağı; iS lt.'lik pirinçten kromaj1ı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet
muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromaj1ı tespit vida ve takozları ile birlikte
işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.
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Birim Montajh Montaj

Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
Not.Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15
arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

079-100 Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite) 221,60 22,70

079-101 Takriben 37x77 cm. (Ekstra kalite) 250,00 22,70

079-200 Bedensel engelIi için, takriben 35x70 cm.(Ekstra kalite) 227,50 22,70

079-300 Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite) 184,70 22,70

079-400 Duvara asma tip, (gömme rezervuarlı) Takriben 60x35 cm. (Ekstra kalite) 191,20 24,80

080-000 PİSUARVE TESİSATI:(Ölçü: Tk.: İhzarat: %60) (TS 2747)
TS, 2747'ye uygun yandan ve üstten yıkama delikli, 32.mm. çıkışlı, gagalı beyaz
renkte (Camlaşmış çini) fayanstan taşı, pirinçten kromajlı veya geçiş adaptörü. ile
birlikte plastikten 6 cm. koku fermetorlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32
mm'lik büyük model oval veya daire kesitli sifonu; pirinçten kromajlı, gömme
anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mm'lik pisuar yıkama musluğu, borusu ve
rozeti; çengelleri pirinçten kromajlı vidaları ve takozlarıyla birlikte işyerinde temini
ve yerine montajı. Kalite belgeli (boşaltma borusu fiyata dahil değildir.)

Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15
arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

080-100 Normal tip:

080-101 Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf 88,70 15,30

080-102 Pirinç sifonlu takriben 35x40x50 cm. " .~:-.~~~!:;';~ '~~. 89,70 15,30

080-103 Özel plastik taslı takriben 30x25x40 cm. "
./

~:~ ~~_'r'~..~. -c
~? 87,70 15,30

080-104 Özel plastik taslı takriben 35x40x50 cm. " t "~. /f!! h"';':~--~~-4.; ~! .\ 88,20 15,30

080-105 Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm. Birinci sınıf ~ ~~;i {~~
, .~ ~

~~• ..04;.' ",'l"
- '1'- ~ ~ 81,20 15,30

080-106 Pirinç sifonlu takriben 35x40x50 cm. " \ t~ .,~.~-,-,;~r:/ b~' ~~
_ E<

.. i 82,60 15,30

080-107 Özel plastik taslı takriben 30x25x40 cm. " , ........t~"'-ı ... ~ if 78,50 15,30. ~ ~.~. ~ '" .......

080-108 Özel plastik taslı takriben 35x40x50 cm. " ~ W".-"*,~/' 81,60 15,30..-...b6r r. ,...~_.•

080-200 Köşe tipi:
---:,-;:,.::;.,,=,.""

080-201 Pirinç sifonlu takriben 40x40x40 cm Ekstra sınıf

92,80 15,30

080-202 Özel plastik taslı takriben 40x40x40 cm. "
86,70 15,30

080-203 Pirinç sifonlu takriben 40x40x40 cm. Birinci sınıf

80,60 15,30
080-204 Özel plastik taslı takriben 40x40x40 cm. "

73,40 15,30
081-000 PİSUAR BÖLMESİ: (Ölçü: Ad.: ihzarat: %40)

Damarsız, temiz cilalanmış beyaz mermerden ve mozaikten bölmesi; bölmeye
uygun;alttan taşıyan, arkadan ve üstten tutan, en az 10 cm. duvara girecek şekilde

ankre edilebilen ucu 90° kıvrılmış 5x40 mm. kesitli lama üzerine monte edilen
pirinçten kromajlı her biri 4'er vidalı konsolları pirinçten kromajlı tespit vidaları ve
takozları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

NotRenkli .fayarıs camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % i 5
arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

081-100 Mermer:
.-

081-101 Takriben 100x40x2 cm. 37,70 6,10
081-102 Takriben 70x40x2 cm. 30,60 6,10
081-200 Mozaik:

081-201 Takriben 100x40x2,5 cm. 15,00 6,00
081-202 Takriben 70x40x2,5 cm. 13,00 6,00

081-300 Fayans CamlaşmışÇini:

081-301 Takriben 40x50 cm. Ekstra. 54,10 6,40
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Birim
Fiyat

No:
081-302

082-000

YAPILACAK İşİN cİNSİ

Takriben 40x50 cm. L.SınIL

BİDE VE TESİsATı: (Ölçü: Tk.: ihzarat %60) (TS EN 14528)
Beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan taşı, pirinçten kromajlı pis su yolunu açıp

kapamah, 6 cm. koku fennetürlü, 32 mm'lik sifonu, uzatma parçası ve rozeti; taşın

yıkanmasını ve fıskiyenin çahşmasını temin eden kumanda, pirinçten kromajlı

komple bataryası, ara muslukları, bağlantı boruları ve tuttunna vidalan ve dubelleri
ile birlikte işyerinde temini ve yerinde montajı ve işler halde teslimi.
Not.Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15
arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

53,00

Montaj
Bedeli
YTL

6,40

082-100

082-200

082-300

083-000

083-100

O
083-101

083-102

083-103

083-104

083-200

083-201

083-202

083-203

083-204

083-205

083-206

083-207

083-300

,
.~ 083-301

083-302

083-303

083-400

083-401

084-000

084-100

Takriben 40x60 cm.

Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm. Ekstra sınıf

Duvara asma tip, Takriben 60x35 cm. Ekstra sınıf

EvİYELER: (Ölçü: Ad.: ihzarat %60) (TS EN 13310)

Bir gözlü damlahksızeviye
Bir gözlü, aşağıdaki cins ve ölçüde beyaz renkte teknenin, üzerine dört adet lastikten
özel takoz geçirilmiş, sülyen ve iki kat yağlıboyalı 0 16 mm'lik inşaat demirinden U
şeklinde konsolu ile işyerinde temini, konsol veya masa üzerine montajı.

Not.Renkli fayans camlaşmış çini kullamlması durumunda montajlı fiyatlar % 15
arttırılacak montaj bedelleri arttınlmadan aynen uygulanacaktır.

Fayans camlaşmış çini takriben 40x50x15 cm. Ekstra kalite

Fayans camlaşmış çini takriben 40x60x1 5 cm. Ekstra kalite

Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm.

Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm.

Bir gözlü damlahklı eviye: (TSEK)
Bir gözlü beyaz renkte aşağıdaki cins ve ölçülerde kendinden damlalıkh_eviyeJ:ı1n
işyerinde temini ve masa üzerine montajı; , ;c;;',_· '-:;;; .• f:~,

Fayarıs; camlaşmış çini; (K.B.li) takriben 45xl 00 cm. Ekstra kaliteş'~ -,~-". .~'''-: <~;. ~ ~~~;.

Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm. §'~. ,-(.."4 "'<'.:........._."' ,;;. ~.:'~ -to
Çelik emaye aside dayanıklı (K.BJi) takriben 4Ox100 cm. 1'J? ~-: f;,~. <i l

-:: ~ ~

Döküm emaye, aside dayanıkh (K.BJi) takriben 45x90 cm. 'ı~,3;. ·ö•..•.:-;:!~t:;,/ :; il !i
Cam elyaf takviyeli polyester (K.BJi) takriben 48x88 cm. \" "";<:'<~ ~;"f.. "-' ilL-
Cam e1yaftakviyeli polyester (K.BJi) 52x102 cm. -~", t~.",".~-'5 e~r>

Fayarıs; camlaşmış çini; (K.B.1i) takriben 45xlOO cm. l.Kal. ."-,.:.<~.:--

İki gözlü damlahksızeviye:
TS- EN 13310 'e uygun iki gözlü beyaz renkte,darnlalıksız eviyenin işyerinde temini
ve konsol veya masa üzerine montajı,

Fayans camlaşmış çini takriben 50x100 cm. Ekstra kalite

Paslanmaz çelik takriben 50x95 cm.

Fayans camianmış çini takriben 50x100 cm. L.kalite

İki gözlü damlahklı eviye: (TS EN 13310)
İki gözlü, ekstra kalite, beyaz renkte damlalıklı eviyenin işyerinde temini ve konsol
veya masa üzerine rnontajı.

Paslanmaz çelik (Takriben 60x140 cm.)

EVİYE TESİSATl: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60)

Bir gözü eviye tesisatı:

B.F. 083-100; 083-200'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN
200'e uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esash
(acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebi1ir
tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik
süzgeçli, pirinçten kromajh veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine
uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 800C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu;
bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine
montajı ve işler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiyata dahil degildir ve batarya

288,40

134,90

136,00

45,30

46,50

29,90

43,30

100,90

56,70

18,50

54,60

98,90

133,90

98,60

115,40

146,30

22,70

21,60

23,70

9,10

8,70

7,20

7,20

8,20

7,20

8,20

8,20

8,20

9,20

9,10

8,70

8,20
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Birim
Fiyat

No:

084-101

084-102

084-107

084-108

084-200

084-201

084-202

085-000

085-100

085-200

085-300

085-400

086-000

086-100

YAPILACAK İşİN cİNsİ

ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.)

Bataryalı TS EN 200 pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf)

Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf)

Uzun musluklu TS EN 200; pirinç sifonlu TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf)

Uzun musluklu TS EN 200; plastik sifonlu (Birinci sınıf)

İki gözlü eviye tesisatı:
BFI. 083-300; 083-400'de adı geçen gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS
EN 200'e uygun, 15 mm.lik pirinçten kromajlı, döner borulu eviye bataryası; sifon,
tapa, zincir ve babacığı ikişer adet olmak üzere diger özellikler BIT. 084-100'deki
gibi.

Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Birinci sınıf)

Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci sınıf)

DAMLALIK: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60)
Beyaz renkte olmak üzere işyerinde temini ve yerine rnontajı.

Fayans, camlaşmış çini (K.B.li): Takriben 45x55 cm. (Ekstra kalite)

Paslanmaz çelik; Takriben 45x55 cm. (1. kalite)

Çelik emaye, aside dayanıklı (K.B.li) Takriben 45x55 cm. (1. kalite)

Fayans, camlaşmış çini, (K.B.li); Takriben 45x55 cm. (1. kalite)

BANYOLAR: (İhzarat: %60)

Dökme demir emaye banyo tekneleri (Küvetleri): (Ölçü: Ad.) (fS 544)
İçi ve üstü beyaz renkte emaye, 1. kalite dökme demir, emayesi aside dayanıklı

teknenin TS- 378/5'e uygun, pirinçten kromajlı; bakalit tapa ve kromajlı zincirli
taban sifonu; TS - 378/6'ye uygun pirinçten kromajlı süzgeçli taşma sifonu ve pissu
boşaltma borusu ile birlikte işyerinde temini ve montajı; boşaltma borusunun
banyonun yakınındaki TS- 327/6'a uygun süzgecin yan girişine bağlanması,

yapıldığı takdirde inşaat işleri inşaat birim fiyatlarıyla ödenecektir. Banyo süzgeci ve
pik borular fiyata dahil degildir.

MontajIı

Birim Fiyat
YTL

116,20

101,20

58,70

48,30

148,40

133,40

28,80

11,30

6,20

25,80

Montaj
Bedeli
YTL

12,70

12,70

11,50

11,50

13,80

13,80

2,10

2,10

2,10

2,10

086-101

086-102

086-103

086-104

086-105

086-106

086-107

Gömme banyo teknesi 70xl54x45 cm

Gömme banyo teknesi 75xl70x45 cm

Oturma banyo teknesi; (TS /544/4) 70xl05x55 cm

Gömme banyo teknesi (Renkli) 70xl54x45 cm .

Gömme banyo teknesi (Renkli) 75x170x45 cm

Oturma banyo teknesi (Renkli) 70xl05x55 cm

Gömme banyo teknesi 70xl 05x50 cm

277,70

338,00

282,90

364,00

381,70

326,60

250,00

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90
086-108

086-200

086-201

086-202

086-203

086-204

086-300

086-301

Oturma banyo teknesi; (TS /544/4) 75x120x46,5 cm

Çelik Emaye Banyo Tekneleri: (Ölçü: Ad.)
İçi ve üstü beyaz renkli emaye, 1. kalite çelik emaye teknenin işyerinde temini,
yerine montaj I? (diger özellikler 086-100'deki gibidir)

Gömme banyo teknesi 70xl54x45 cm

Gömme banyo teknesi 70xl60x45 cm

Gömme banyo teknesi 75x170x45 cm

Oturma banyo teknesi; (TS-544/4) 75xl05x55 cm

Banyo tesisatı (Ölçü: Tk.) (TS EN 200)
BFI 086 -100 ve 086-200'de adı geçen tekneler ile kullanılmak üzere alüminyum
duş borusu, kromajlı boru tespit kelepçesi. özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli
TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı banyo bataryası ve plastik esaslı (Aceta!
copolymerden) banyo bataryası, komple baş ve el duşlu ankastre banyo takımının

yerinde temini, yerine montaj i (Sıva altı tesisatta galvanizli borular fiyata dahil
değildir.)

Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite.

295,00

124,80

130,00

142,50

86,30

104,10

22,90

17,70

17,70

17,70

17,70

9,20

7



ü

o

Birim
Fiyat

No:
086-302

086-303

086-500

086-501

086-502

086-503

086-504

086-600

086-601

086-602

086-603

086-604

086-700

086-701

086-702

086-703

086-704

086-705

086-706

086-707

086-708

086-800

086-801

086-802

086-803

086-804

086-805

086-806

086-807

086-808

086-809

086-810

086-811

086-900

086-901

086-902

YAPILACAK işİN cıxst

Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo
batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (kalite belgeli.)

Birinci kalite plastik esaslı, acetal copolymer'den, banyo bataryalı.

Cam ElyafTakviyeli Polyester Banyo Tekneleri, (TS 8080); (Ölçü: Ad.):
İçi ve Ustü beyaz veya renkli gel-coat kaplanmış birinci kalite cam elyaf takviyeli
polyester banyo teknesinin işyerinde temini. Diger özellikler 0.86-100'ün aynı.

Gömme banyo teknesi Takriben 70xl54x45 cm.

Gömme banyo teknesi Takriben 75xl68x45 cm.

Gömme banyo teknesi Takriben 75xl70x45 cm.

Oturma banyo teknesi Takriben 70xl05x55 cm.

Özel plastikten renkli, diğer özellikler BFT. 086-100 gibi.

Gömme 146x67x40 cm.

Gömme 168x74x45 cm.

Gömme 175x82x45 cm.

Oturma i 05x70x45 cm.

Akrilik Banyo Küvetleri (Ölçü: Adet: İhzarat: % 60)
TS.EN 263'e uygun dökme akrilik levhalardan TS.EN 198 normunda üretilmiş,

bağlantı boyutları TS 6432 EN 232 ye göre, TS.EN 274/7 ye uygun taşma sifonu ve
boşaltma borusu ile birlikte işyerinde temini ve montaiı. (Renkli olanlar için montajlı

birim fıyatlar % i Oarttırılacak, montaj bedeller arttınlmadan aynen uygulanacaktır.)

.. ",,"""'''-~Akrilik boy küveti beyaz 70xl50x40 cm..,,;;;":-:,;,;;, -'"~ "" ...

Akrilik boy küveti beyaz 70xl60x40cm./ .;' ~>. ~,ft.ş ...~

Akrilik boy küveti beyaz 70xl70x40 cm. 1_ !;~ j"-;;':...> -J'-,ıı.. ~<

Akrilik boy küveti beyaz 75xl50x40 cm. ., ~ '''? tn ;"-h "" ~ 1<1~ ;r:-;, i i, i ..... "\;. _ ? i~

Akrilik boy küveti beyaz 75xl70x40 cm. .~ ~ :.:i \.:~;:':"" j ;; .:J'
Akrilik oturmalı küvet, beyaz 75xl05x30 cm. \, .,."J";-t'·.ü.....:~ ..'" ~ ,;;.

Akrilik oturmalı küvet.beyaz 75x120x30 cm. '~';~~'2 "n!~7;~""..;~-F"

Akrilik otunualı küvet, beyaz 75x130x30cm. '-" -, ..:.-~,..;::..._-;::;:;., ..

Akrilik Küvet için Paneller : (Ölçü: Adet. : İhzarat: % 60)
TS.EN 263'e uygun üretilmiş dökme akrilik levhalardan (Renkli olanlar için
montajlı birim fıyatlar % i O arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen
uygulanacaktır. )

Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) i 05 cm . beyaz

Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) 120 cm. beyaz

Akrilik ön panel (Oturmalı kuvet için) 130 cm. beyaz

Akrilik ön panel (Boy küveti için) 150 cm .beyaz

Akrilik ön panel (Boy küveti için) 160 cm .beyaz

Akrilik ön panel (Boy küveti için) 170 cm .beyaz

Akrilik yan panel (Boy küveti için) 70 cm .beyaz

Akrilik yan panel (Boy küveti için) 75 cm .beyaz

Akrilik yan panel (Oturmalı küvet için) 75 cm .beyaz

Akrilik ön panel (Boy küveti için) 140 cm .beyaz

Akrilik ön panel (Boy küveti için) 180 cm .beyaz

Akrilik Küvetler için Ayak Seti: (Ölçü: Tk. İhzarat: verilmez)
TS 301/2 ye uygun galvaniz kaplı boru ayak, plastik pabuç, duvar bağlantısı için
askı seti, bağlantı vida ve dubellerden oluşan, 1 adet küvet için gerekli set.

Ayak seti (Oturmalı küvet için)

Ayak seti (Boy küveti için)

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

349,40

47,30

49,10

53,60

40,90

30,00

32,80

36,50

26,20

283,00

289,90

301,50

375,90

409,10

292,20

309,50

321,40

98,70

115,80

124,80

129,20

133,40

143,90

81,90

84,00

84,00

126,00

150,00

55,50

79,70

Montaj
Bedeli
YTL

16,10

14,50

14,50

14,50

14,50

15,00

15,00

15,00

15,00

19,60

19,60

19,60

22,60

22,60

17,30

17,30

17,30

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

6,30

6,30
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

087-000
DUŞ TEKNESİ: (Ölçü: Ad.: ihzarat: %60)
Zemine gömülü, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, süzgeçli 32 mm'lik pirinçten
kromajlı, boşaltma ağızlı, özel sifonu ile birlikte işyerinde temini yerine montajı.

Not.Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15
arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

087-100 Fayans, camlaşmışçini tekne; (TS- 2750) ekstra kalite.

087-101 Takriben 80x80xl0 cm. 168,00 17,40

087-102 Takriben 90x9Oxl0 cm

087-103 Birinci kalite takriben 80x80xl0 cm. 178,70 19,60
087-104 Birinci kalite takriben 90x90xl0 cm.

087-200 Dökme demir emaye aside dayanıklı tekne: (TS- 544/5)

Normal tekrıe; Takriben 80x80x15 cm.

Takriben 80x80x15 cm.

Özel plastikten renkli tekne:

168,00 17,90

179,60 17,90

181,70 17,90

191,10 17,90

55,70 17,90

25,80 12,90

30,00 12,90

32,30 13,10

'0"0 .... -~ ." .."::--'"'-...

90x75x28 cm.

Takriben 90x70x28 cm.

Diğer özellikler B.f.T. 087-000 gibi 80x80x15 cm

Takriben

Cam elyafı ile takviyeli polyester tekne: (TS 8080)

Çelik emaye; Takriben 75x75x09 cm.

Normal tekne renkli; Takriben 80x80x15 cm.

Oturmalı tekne renkli; Takriben 90x70x28 cm.

Oturmalı tekne;

087-204

087-401

087-300

087-301

087-400

087-302

087-201

087-202

087-203

087-205
o

087-500 Duş tesisatı komple: (TSE'ye uygun) (Ölçü: Tk.)
BFT. 087.000'da adı geçen teknelerde kullanılmak üzere; diğer özellikler RF.T, 096
300'deki gibi.

087-501 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komp1e banyo bataryalı (TS EN 200'e uygun)
birinci kalite. 98,60 8,50

087-502 Gömme duş takımı (Gömme sıcak ve soğuk su musluklan, suyu duşa veya rnusluğa

veren klapesi ve musluğu ayrı arınatür olacak), 151,60 12,70

u

087-600

087-601

087-602

087-603

087-604

087-605

087-700

087-701

087-702

087-703

087-704

087-705

087-706

087-707

Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri: (ölçü: Adet; İhzarat:%60)
TS.EN 263'e uygun dökme akrilik levhalardan üretilmiş, bağlantı boyutlan TS 9671
EN 251'e uygun, özel sifonu ile birlikte işyerinde temini ve montajı. (Renkli olanlar
için montajlı birim fiyatlar % 10 artırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen
uygulanacaktır.)

Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 70x70xl 1 cm, kare

Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80xıı cm, kare

Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90xl 1 cm, kare

Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x8Oxl 1 cm, köşe

Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, köşe

Akrilik Panelli Duş Tekneleri: (ölçü: Adet; İhzarat:%60)

Beyaz akrilik panelli duş teknesi 70x70x11 cm, kare

Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x 11 cm, kare

Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90xll cm, kare

Beyaz akrilik panelli duş teknesi 1OOx80xl1 cm, dikdörtgen

Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe

Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe

Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100xl00x15 cm, köşe

152,50 15,80

167,50 15,80

184,80 15,80

203,30 15,80

218,30 15,80

194,00 18,70

208,40 18,70

237,00 18,70

218,30 18,70

217,20 18,70

252,50 18,70

290,00 18,70

087-800 Akrilik Duş Teknesi için Paneller: (ölçü: Adet; İhzarat:%60)
TS.EN 263'e uygun üretilmiş dökme akrilik levhalardan (Renkli olanlar için

9
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
montajlı birim fiyatlar % 10 arttınlacak, montaj bedelleri arttınlmadan aynen
uygulanacaktır.)

087-801 Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 70 cm. beyaz 35,30 3,30

087-802 Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 80 cm .beyaz 38,60 3,30

087-803 Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz 40,80 3,30

087-804 Akrilik ön panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 100 cm .beyaz 47,40 3,30

087-805 Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 70 cm. beyaz 35,30 3,30

087-806 Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 80 cm. beyaz 38,60 3,30

087-807 Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz 40,80 3,30

087-808 Akrilik yan panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 80 cm .beyaz 38,60 3,30

087-809 Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 80 cm .beyaz 103,60 3,30

087-810 Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 90 cm .beyaz 105,80 3,30

087-811 Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 100 cm .beyaz 109,10 3,30

087-900 Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti: (Ölçü: Tk.; İhzarat: verilmez)
TS EN 10255' e uygun galvaniz kaplı boru ayak, plastik pabuç, duvar bağlantısı için
askı seti, bağlantı vida ve dubellerden oluşan, 1 adet küvet için gerekli set.

087-901 Ayak seti (Kare ve dikdörtgen duş tekneleri için) 46,20 5,30

087-902 Ayak seti (Köşe duş teknesi için) 50,40 5,30

088-000 KURNA: (Ölçü: TK. ihzarat: % 60)

088-100 Mermer Kurna: ~'~;~"r~""'-
Oval şekilde, takriben 20 litreli, cilalanmış beyaz mermerden 2 adet sabit sabunluk, ~

:1 ~ ~Jo ~~: "-
kulaklı, boşaltma. delikli, zincirli, tapalı ve ayaklı kuma taşı; TS EN 200'e uygun 15 '\-,
mm.1ik pirinçten kalite belgeli kromajlı soğuk- sıcak su uzun muslukları, uzatrna ~ $ıo.. ...-.,'- .. ~~
parçaları ve rozetleri veya alüminyum duş borusu, kromajlı tespit kelepçesi, özel; i s f,~-;.~. ),~'~i.. -:$.-\\ YI.: z ~.dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS EN 200'e uygun, pirinçten kromajlı banyoi ~ ~ \.:..;.~;~~ ~. ..c! ~!bataryası ile birlikte veya plastik esaslı, kalite belgeli 15 mm.1ik soğuk -sıcak su-

~-~ ~>.~~.l? »smuslukları, uzatma parçaları, rozetleri ile birlikte iş yerinde temini, yerine montajı ve .... f-
işler halde teslimi. ~~~:.~~;~.

V.s
Not.Renkli fayans camlaşmış, çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 V/c
arttırılacakmontaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. . -~- .._~-:-~c:-'='

088-101 Musluklu (2 adet musluk) 80,90 6,30

088-102 Banyo bataryalı ( baş duşu ve alüminyum borusu dahil) 102,90 9,50

088-200 Fayans camlaşmışçini kurna, (TS-2749'a uygun)

088-201 Kurnası Ekstra Kalite beyaz fayanstan diger özellikler 088 - 100'ün aynı musluklu (
2 adet) 100,80 6,30

088-202 Banyo bataryalı ( baş duşu ve alüminyum borusu dahil) 123,90 9,50

089-000 MÜNFERİTARMATÜRLER: (Ölçü: Ad. : İhzarat: % 60 )
Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montaj ı.

089-100 Musluklar(TS EN 200'e uygun)

089-101 112" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahiL. 12,00 3,10
089-105 112"Uzun musluk, süzgeçli rozet dahiL. 13,00 3,10

089-109 112"Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahiL. 9,40 3,10

089-110 Ara musluk sarı ve adi döküm: 15 0 mm. (112") 3,70 3,10

089-111 1/2" Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahiL. 12,00 3,10

089-112 Kısa musluk, perlatörlü rozet dahiL. 12,20 3,10

089-113 Uzun musluk, perlatörlü rozet dahiL. 14,00 3,10

089-200 Musluklar (TS EN 200'e uygun)

089-201 112"Kromajlı Çamaşır Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahiL. 14,00 3,10

089-203 Sarı çamaşır musluğu TS EN 200'e uygun; 15 0 mm. (l/2") 5,60 3,10

10
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
089-300 Musluk Rozetleri ve Uzatma Parçaları;

089-301 Musluk Rozeti 15 0 mm. (112") 1,15 0,30

089-310 Uzatma Parçaları: -_...- ..
089-311 2 cm. Uzunlukta 150 mm. (1/2") /~~ :~;~; .-~~~:

I'ıi,. 1,40 0,30

089-312 4 cm. Uzunlukta 15 0 mm. (112") 7" ~t"'- .. ~."~,,. "'::. 1,70 0,30.l' ".
089-313 5 cm. Uzunlukta 150 mm. (112") tr i,{;" ;~:;-:--:;..,~"":-, -,~,,,,.~ "'-~ '\: 1,90 0,30""of =--..... ~~.., ~

089-400 Eviye Bataryası i ~J~! {\\.. '-~;; ~
~ ~ ~

089-401 Sabit Eviye Bataryası (TS EN 200'e uygun): .~ 1~ :~.:\~.:~,;~f..y~~.~- .~l 59,00 6,80

089-402 Döner Eviye Bataryası (TS EN 200'e uygun): ~~1._ ~,.~l ;~[ ~ ~ ~ qj .~':
62,40 6,80k ~f!'

089-403 Tek Gövdeli Eviye Bataryası (TS EN 200'e uygun):
<. -, - ","

.~~ ~~~~l~_~~ t'~'
7,30. ~~~':~ 70,40

089-500 Lavabo Bataryası:
..~ ':::':......-,:-.

089-501 Gömme (Lavabo üzerine monte edilir tip, spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil
komp\e Tk.) L.Sınıf: pres döküm 86,00 6,90

089-503 Gömme kumandalı sifonlu (Lav, üz. monte edilir tip, spiral iki adet filtreli ara
musluk, sifon dahil komple Tk. ): 137,70 6,90

089-504 Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan bataryalar. ( spiral, iki adet filtreli ara
musluk dahil komple Tk.) 119,10 7,10

089-507 Döner berber lavabo bataryası pres döküm; ( spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil
komple Tk.) 111,20 7,40

089-510 Doktor lavabo bataryası, kol ile kumandalı, tek hareketle sıcak ve soğuk suyu,
istenilen sıcaklıkta karıştıran, pirinçten kromajh bataryanın, temini ve yerine
montaj i: 183,60 10,00

089-600 Banyo ve Duş Bataryaları:

089-601 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple bataryası; (TS EN 200) 90,20 8,90

089-602 El duşu ve askısı ile komple batarya L.sınıf; (TS EN 200) 96,80 8,90

089-603 Telefon askısı ve el duşu ile komple batarya, L.sınıf; 103,50 8,90

089-604 Gömme duş takımı (Gömme sıcak ve soğuk su muslukları suyu duşa veya musluğa

veren klapesi ve musluğu ayrı annatür olacak) 125,20 13,40

089-605 Gömme duşlu, banyo takımı banyo doldurma ağzı ve klapesi olacak. özellikle B.f.T.
089-604'deki gibi; 220,40 14,50

089-606 Gömme baş ve el duşlu banyo takımı; el duşu ve buna su veren klapesi olacak, diğer

özellikler B.f.T. 089/605'deki gibi; 301,50 15,60
089-607 Banyo ve duş bataryası; bir el çarkı ile sıcak ve soğuk suyu ayarlayan fleksibl

borusu, el duşu ve askısı ile; 154,70 13,40

089-700 Sifonlar, (Lavabo, eviye ve ptsuar için):

089-701 Lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3) 35,60 4,50

089-702 Lavabo ve eviye boşaltma ağzı (Supap); 32 mm. 3,90 2,80
089-703 Pisuar sifonu (oval veya daire kesitli) 17,80 4,50
089-704 Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 'deki ölçülere uygun 800e

sıcaklığa

.dayanıklı6 cm. koku fermetürlü); 6,10 4,50

089-705 Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve
geniş adaptörü ile); 6,70 4,50

089-706 Lavabo ve eviye sifonu I.sınıfözel plastikten taslı: 32,30 4,50

089-800 Sifonlar, (Banyo, duş ve WC.ler için);

089-801 Pik (TS-EN 274-1-2-3) 0 50 mm. 10,00 3,30

089-802 Pik (TS-EN 274-1-2-3) 0 70 mm. 12,20 3,30

089-803 Pik (TS-EN 274-1-2-3) 0 100 mm. 15,10 3,30

089-804 Plastik (PVe esaslı) 0 100 mm. (6 cm. koku ferrnetürlü); 4,50 3,30
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Birim
Fiyat

No:
089-805

089-806

089-807

089-900

YAPILACAK İşİN cİNsİ

Banyo teknesi pis su tesisalı armatürü; zincir, tapa, taban sifonu, taşma sifonu, taşma
borusu komple temini ve yerine montajı.

Duş teknesi pis su tesisatı armatürlü; süzgeçliözel sifon ve boşaltma ağzının temini
ve yerine montajı

Banyo ve duş trompleni.

Rezervuar, rezervuar armatürü, flüzometre ve bide armatürleri

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

15,60

11,10

11,10

Montaj
Bedeli
YTL

3,30

3,30

3,30

FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI VE TESİSATI:(Ölçü:Ad.; İhzarat:%

60)
Tek veya çift su girişi olan, filtreli ara musluktan akış miktarını ayarlayabilen,
gerekli enerj iyi pil kutusundan yada adaptörden temin eden, 60-120 saniye su
akışına müsaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli
lavabo batarya ve tesisatının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

o

089-901

089-902

089-903

089-904

089-905

089-906

089-907

089-908

089-909

089-920

Pik döküm rezervuar (TS: 823)

Emaye döküm rezervuar

Fayans rezervuar

Rezervuar arınatürü pres döküm

Flüzometre pres döküm (TS-366)

Bide arınatürü pres döküm

Sert PVC rezervuar

Flüzometre2. sınıf adi döküm

Sac emaye rezervuar 13 Lt.

"-,....·...o;.~.•.v·..;:·,

21,10

16,70

63,40

52,30

47,90

156,90

14,50

14,20

12,20

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

089-921

089-922

089-930

089-931

089-932

089-940

089-950

089-951

089-952

089-960

089-970

Fotoseıli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome):

Fotosellilavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli (krome):

FOTOSELLİ PİSUAR MUSLUGU:(Ölçü:Ad.; İhzarat:% 60)
Arkadan veya üstten temiz su girişi olan, gerekli eneıjiyi pil kutusundan yada
adaptörden temin eden, pisuara temiz su ulaştıran bakır boru ve gerekli fittings
parçaları ile birlikte fotoselli pisuar musluğunun iş yerinde temini, montajı ve işler

halde teslimi.

Fotoselli pisuar musluğu, sıva üstü (krome):

Fotosellipisuar musluğu, sıva altı (krome):

ZAMAN AYARLı LAVABO MUSLUGU VE TESİSATı :(Ölçü:Ad.;
İhzarat:% 60)
Tek su girişi olan, su akışı 5-60 saniye arasında ayarlanabilen, ara musluklar, U
borulu lavabo sifonu ile birlikte krome zaman ayarlı lavabo musluğu ve tesisatının iş

yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi,

ZAMANAYARLı PİSUAR MUSLUGU:(Ölçü:Ad.; İhzarat:% 60)
Üstten veya arkadan temiz su girişi olan pisuarlar ile birlikte kullanılmak üzere,
musluk ile pisuar arası bakır borusu, su akış zamanı 5-60 saniye arası ayarlanabilen
zaman ayarlı pisuar musluğunun iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi,

Zaman ayarlı pisuar rrıusluğu, sıva üstü (krome):

Zaman ayarlı pisuar musluğu, sıva altı (krome):

TERMOSTATİK BANYO BATARYASI:(Ölçü:Ad.; İhzarat:% 60)
Kullanım suyu sıcaklığını 15-65 "C arasında, ayarlanan değere sabit tutan,38 "C de
haşlanmama emniyet butonu olan, su debisini sınırlayan ekonomi butonlu, soğuk

veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değişmeler sonucu gelen suyu emniyet
amaçlı olarak tamamen kesen çekvalfi termostatik banyo bataryasının iş yerinde
temini, montajı ve işler halde teslimi.

ZAMAN AYARLı pİSUAR VE REZERVUAR TEMİZLEYİCİ MAKİNASI: (Ölçü:
Ad.) (CE Belgeli)
Her tip rezervuar ve pisuara montaj i yapılabilen ve likidi ile beraber gider
borularında, Pisuar ve Rezervuar iç hacminde zamanla biriken organik kalıntılar ve
üriner artıklardan oluşan tıkanıklıkları açan, tuvalet ve pisuarların iç hacmini 24 saat
boyunca yedi dakikada bir hazne içerisine likidi aktararak ternizleyerı, ortama
düzenli olarak hoş koku veren makinedir. İki adet pil ile çalışan, her ay likidi ve

719,60

514,20

406,20

418,30

179,00

103,10

100,70

349,20

52,50

25,00

23,30

23,00

25,50

13,20

6,10

6,10

23,00

5,30
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK işİN cıxst

arkasına yerleştirilen fitili değiştirilebilir özellikte olan makine ve tespit
malzemelerinin iş yerinde temini, tesisata bağlanıp montajı yapılarak işler halde
teslimi.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

089-971 TEMİZLEYİcİ VE KOKU GİDERİCİ LİKİDİ: (Ölçü: Ad.)
Sadece makinesi ile kullanılabilen ve 600 ml tüp içerisinde bulunan, çift yönlü etkisi
ile gider borularındaki tıkanıkiıkları çözen ve yeniden oluşumunu engelleyen
likiddir. Aynı zamanda tuvalet ve pisuarlann 24 saat boyunca sürekli olarak
temizlenmesini ve ortamın hoş kokmasını sağlayarı likidin iş yerine temini, yerine
montajı ve işler halde teslimi. 42,00 2,10

089-1000 EKSTRA SINIF MÜNFERİTARMATÜRLER: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60)
Gövde dahil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan
talaş kaldırılarak işlernek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 1980, TS EN 12164, TS
EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS
EN 817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı

armatürler TS ISO 7005 , çift kumandalı bataryalar TS 200'e uygun olarak imal
edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra
grubunun mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun hammaddeden
talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb.
parçalar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yag , conta , 0

ring vb. bileşenler KTW(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water
Bye Laws Scheme, içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen
toksit miktarı ölçüsü), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches)
belgelerinden birine sahip, perlatörler EN 246' ya uygun ve KIWA (Mekanik testler,
akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimleriri ölçüsü) yada DVGW belgelerinden
birine sahip ve üzerinde markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı

hortumlarının dış yüzeyleri paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl

DVGW , KlWA , SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat
değişimleriri ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl üzerine
markalanmış. tüm ürünlerde kullanılan kol ve volanlar metal olmalı akrilik veya
plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF ( The Public
Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)
belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici firma İmalat yeterlilik belgesi,
Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000 , ISO
14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır,

Not: Annatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montaj lı fiyatlar
% 25 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır,

.~

(J

089-1100

089-1101

089-1102

089-1103

089-1104

089-1105

089-1106

089-1107

089-1108

089-1109

089-1110

089-1111

089-1112

089-1113

089-1200

089-1201

Musluklar:(TS EN 200'e uygun)

112" Ara Musluk, 90 derece seramik salmastralı rozet dahiL.

112"Ara Musluk, 180 derece seramik salmastralı rozet dahiL.

Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahiL.

112" Lavabo-eviye muslukları; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah üzeri veya
duvardan montajlı.

3/4" Kuma musluğu, rozet dahiL.

112" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahiL.

112" 90 derece seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahiL.

112" 180 derece seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahiL.

3/4" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahiL.

3/4" 90 derece seramik salmastraiı ankastre ara kesme valfı, rozet dahiL.

3/4" 180 derece seramik salmastralı ankastre ara kesme valfı, rozet dahiL.

112" Kromajlı çamaşır rnusluğu, 90 derece seramik salmastralı, musluk rozeti dahiL.

112" Kromajlı çamaşır musluğu, 180 derece seramik salmastraiı, musluk rozeti dahiL.

Musluk Rozetleri ve Uzatma Parçaları :

Musluk rozeti, ara-taharet, kısa, uzun musluklar ile kullanılmak üzere.

13,20 3,30

27,60 3,30

14,30 3,30

31,10 3,30

15,40 3,30

20,90 6,60

30,90 6,60

28,70 6,60

23,20 6,60

30,90 6,60

28,70 6,60

36,40 3,30

29,80 3,30

2,30 0,30
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Birim MontajIı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
089-1202 Musluk rozeti, çamaşır muslukları ile birlikte kullanılmak üzere. 2,50 0,30

089-1310 Uzatma Parçaları: (Talaş kaldırarakişlenmiş ve TS 3143'e uygun .)

089-131 1 1,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
,-'~."'1!r';~~~"" 2,90 0,30

089-1312 1,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")
~:-.I/', \~<~~.,.; .,.,....~ ,.,t./ S:.' .,...; .......~... 3,00 0,30

089-1313 2,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2") .,~'1
"'i" .,~

_..~

ii •... .-''''_. ";'~ "'-.. -::-. 3,50 0,30

089-1314 2,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (112") ;j~ ,:-i. ~' />~;:~- \" -, :.~;'" ~~~~ ·~S~ .~. 3,90 0,30

089-1315 3,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2") ~ ~~. '~~t. \ ....:..~:"~>~ : 0'0:-' ~~ .'

! ~::..--: .;;.~-: 4,10 0,30

089-1316 4,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2") \.). :;~:.". ~":J;'",:":;; .,-::'F 4,70 0,30

089-1317 5,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2") ~.,' ;~':' ".<; 7;. ~~.,<t~ "'.,/ 5,50 0,30

089-1400 Eviye Bataryaları : ~~~?,~;:~.~;=-~p~'

089-1401 Tek kumandalı,tek gövde eviye bataryası:

Döner çıkış uçlu, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip,
kireç tutmayan perlatörlü. 160,50 17,50

089-1402 Tek kumandalı,duvardan çıkışlı eviye bataryası:

Duvara montajlı, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip,
döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü. 158,30 17,50

089-1403 Tek kumandalı,tek gövde spiral1i eviye bataryası:

Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu,
kireç tutmayan perlatörlü, 100 cm yıkama çevresine sahip, çift fonksiyonlu fleksbıl

el duşlu, KTW ,NSF belgelerinden birine sahip olmalı. 264,30 17,50

089-1404 Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası:

Ortadan çıkış uçlu veya çıkış uçsuz, eneıji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi
limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan, çift fonksiyonlu el duşlu,

çıkış uçlu olması durumunda montajlı birim fiyatlar %5 zamlı ödenecektir. 194,40 17,50

089-1405 Tek kumandalı,duvardan çıkışlı endüstriyel mutfak bataryası:

Ortadan çıkış uçlu veya çıkış uçsuz, eneıji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi
limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü, çift fonksiyonlu
elduşlu sıcak ve soğuk suyun ters akışını engelleyen çek valflar ile beraber, el duşu
fleksbıl KTW , NSF belgelerinden birine sahip olan, çıkış uçlu olması durumunda
montajlı fiyatlar % 5 zamlı ödenecektir. 231,50 17,50

089-1406 Çift kumandalı, tek gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası:

Döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü, 219,50 17,50

089-1407 Çift kumandalı, tek gövde eviye bataryası (Yüksek tip):
Döner çıkış uçlu, kireç tutmayan cascade perlatörlü, 124,50 17,50

089-1408 Çift kumandalı,duvardan çıkışlı eviye bataryası:

180 derece dönüşlü, seramik salmastralı, duvara montajlı, döner çıkış uçlu, kireç
tutmayan perlatörlü, 175,80 17,50

089-1409 Çift kumandalı,duvardan çıkışlı eviye bataryası:

90 derece dönüşlü, seramik salmastralı, duvara montajlı, döner çıkış uçlu, kireç
tutmayan perlatörlü, 88,50 17,50

089-1410 Çift kumandalı,duvardan çıkışlı eviye bataryası:

Lastik klapeli, duvara montajlı, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü, 158,30 17,50

089-1411 Çift kumandalı,tek gövde spiral1i eviye bataryası:

Lastik klapeli, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan cascade perlatörlü, 100 cm yıkama

çevresine sahip, çift fonksiyonlu elduşlu. 235,90 17,50

089-1412 Çift kumandalı,duvardan çıkışlı eviye bataryası:

Lastik klapeli, duvara montajlı, sabit çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü, 116,80 17,50

089-1413 Çift kumandalı,duvardan çıkışlı lavabo bataryası,duvara montajlı:

Sabit çıkış uçlu, 90 derece seramik salmastralı veya lastik k1apeli salmastralı, kireç
tutmayan perlatörlü, 179,10 17,50

089-1414 Çift kumandalı,duvardan çıkışlı lavabo bataryası,duvara sıva altı montajlı:

90 derece seramik salmastralı veya lastik k1apeli salmastralı, kireç tutmayan
perlatörlü. 198,70 17,50

089-1415 Çift kumandalı,üç delikli ankastre lavabo bataryası,tezgah üstü:
218,40 26,20
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
90 derece seramik salmastralı, kireç tutmayan perlatörlü,

089-1416 Çift kumandalı,üç delikli ankastre kumandalı lavabo bataryası, tezgah üstü:
90 derece seramik salmastralı veya lastik k1apeli salmastralı, kireç tutmayan
perlatörlü, metal sifon dahiL. 185,60 26,20

089-1417 Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası:

Enerj i ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi lirnitörlü kartuşa sahip, laminar akışlı

hijyenik özel perlatörlü, özel uzatılmış kollu. 151,80 17,50

089-1418 Tek kumandalı,duvardan çıkışlı doktor lavabo bataryası:

Döner çıkış uçlu, laminar akışlı hijyenik özel perlatörlü, özel uzatılmış kollu. 197,70 17,50

089-1500 Lavabo Bataryası;

089-1501 Tek kumandalı,tek gövde lavabo bataryası:

Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan
perlatörlü.

089-1502 Tek kumandalı, tek gövde kumandalı lavabo bataryası:

Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan
cascade perlatörlü, metal tam sifon dahiL.

089-1503 Tek kumandalı,duvardan çıkışlı lavabo bataryası (sıva altı):

Plastik muhafazalı, kireç tutmayı engelleyen perlatörlü.

089-1504 Tek Kumandalı,tek gövde endüstriyel mutfak bataryası: 194,40 17,50

089-1505 Tek kumandalı,tek gövde, yüksek lavabo bataryası (Çanak lavabolar için):
Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan
perlatörlü, 231,50 17,50

089-1506 Tek kumandalı, tek gövde yüksek tip kumandalı lavabo bataryası (Çanak
lavabolar için):
Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan
perlatörlü, metal tam sifon dahiL.

.,.~::ı~~. 219,50 17,50

089-1507 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: #,r..*1~. r;r. ı;;-~h
Kireç tutmayan perlatörlü, i 80 derece dönüşlü seramik salmastralı.,/~' ~. ~.~ ~ 124,50 17,50~.. ~

089-1508 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: i <"= 1:'T.:;;ç;.:.-...· .~~~\Kireç tutmayan perlatörlü, 90 derece dönüşlü seramik salmastralı~~:J f ({ ;.'
; .~"" '3': i- 175,80 17,50

089-1509 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası:

t~~~\:S1i..f.~ ~LKireç tutmayan perlatörlü, lastik klapeli salmastralı. if ~~ 88,50 17,50. ~:P!ii'

089-1510 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: ~~~'~~Jr ~~ ':: ~-,;:~#Kireç tutmayan perlatörlü, i 80 derece dönüşlü seramik salmastralü, tIl~tar~ --;.'.'""

sifonlu. "," ......-s-s..;~;
158,30 17,50

089-1511 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası:

Kireç tutmayan perlatörlü, 90 derece dönüşlü seramik salmastralı, metal tam sifonlu. 235,90 17,50

089-1512 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası:

Kireç tutmayan perlatörlü, lastik klapeli salmastralı, metal tam sifonlu. 116,80 17,50

089-1513 Çift kumandalı,duvardan çıkışlı lavabo bataryası,duvara montajlı:

Sabit çıkış uçlu, 90 derece seramik salmastralı veya lastik k1apeli salmastralı, kireç
tutmayan perlatörlü. 179,10 17,50

089-1514 Çift kumandalı,duvardan çıkışlı lavabo bataryası,duvara sıva altı montajlı:

90 derece seramik salmastralı veya lastik klapeli salmastralı, kireç tutmayan
perlatörlü. 198,70 17,50

089-1515 Çift kumandalı,ÜÇ delikli ankastre lavabo bataryası, tezgah üstü:
90 derece seramik salmastralı, kireç tutmayan perlatörlü. 218,40 26,20

089-1516 Çift kumandalı,ÜÇ delikli ankastre kumandalı lavabo bataryası, tezgah üstü:
90 derece seramik salmastralı veya lastik klapeli salmastralı, kireç tutmayan
perlatörlü, metal sifon dahiL. 185,60 26,20

089-1517 Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası:

Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, laminar akışlı

hijyenik özel perlatörlü, özel uzatılmış kollu. 151,80 17,50

089-1518 Tek kumandalı,duvardan çıkışlı doktor lavabo bataryası:

Döner çıkış uçlu, laminar akışlı hijyenik özel perlatörlü, özel uzatılmış kollu. 197,70 17,50
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089-1600 Banyo ve Duş bataryalan;

089-1601 Tek kumandalı,banyo bataryası:

Duş çıkışı 112" olan, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa

sahip, kireç tutmayan perlatörlü otomatik yön değiştiricili. 200,90 17,50
089-1602 Tek kumandalı,duş bataryası:

Duş çıkışı 112" olan, enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi Iimitörlü kartuşa

sahip. 144,10 17,50
089-1603 Tek kumandalı,banyo bataryası:

Duş çıkışı 112" olan, enerji ve su tasarrufu sağlayan, basınç değişimlerinden

etkilenmeyen "presure balance kartuşlu ", kireç tutmayan perlatörlü, otomatik yön
değiştiricili. 227,10 17,50

089-1604 Tek kumandalı,duvardan çıkışlı banyo bataryası,sıva altı:

Duş çıkışı 112" olan, çıkış ucu grubu üzerinde yön değiştirici grubu olan, eneıji ve su
tasarrufu sağlayan, ısı ve debi lirnitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan perlatörlü,
otomatik yön değiştirioili.Ürünün tamamı plastik muhafaza içinde olan plastik ve
galvaniz boruya uygun arıza durumunda fayanslan kırmadan rahatça sökülebilme
imkanı olan. 246,80 17,50

207,50

Bide bataryası;

Tek kumandalı, tek gövde bide bataryası;

Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan

Çift kumandalı,duvardan çıkışlı duş bataryası;

180 derece dörıüşlü seramik salmastralı. 86,30

17,50

17,50

17,50

17,50

17,50

17,50

17,50

26,20

17,50

26,20

17,50

17,50

26,20

17,50181,30

Çift kumandalı,duvardan çıkışlı banyo bataryası:

Kireç tutmayan cascade perlatörlü, lastik k1apelisalmastralı, mekanik veya otomatik
yön değiştiricili. 92,80

Çift kumandalı,duvardan çıkışlı banyo bataryası:

Kireç tutmayan cascade perlatörlü, 90 derece dörıüşlü serarnik salmastralı, mekanik
veya otomatik yön değiştiricili. 176,90

Çift Kumandalı,ankastre küvet bataryası: ~ ~ ~:. Ô \::-'::,.-' j;<;;.';, 5
(H tipi yüksek ayaklı) 3/4" seramik salmastralı, otomatik kilit1emeli;yôii;ô~iştiıi<;.iy.i· ,i.:.,,; ,t.J
sahip, kireç tutmayan cascade perlatörlübatarya ~; "".~:''''f!';-;;f ~..... ç,j"":'i 275,20

Tek kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası (sıva altı ):
Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, ürünün tamamı

plastik muhafaza içinde plastik ve ga1vaniz boroya uygun anza durumunda
fayansları kırmadan rahatça sökülebilrneimkanı.

Çift kumandalı, arıkastre küvet bataryası: .r :.f. ~;~-~ ~~ f.... ...;-~
3/4" seramik salmastralı, otomatik kilitlemeli yön değıştiriciye;:'l-sahip,::s~ges:1i . ''''-c. ;J.~;;

batarya. :>J ::~ ;.~ /;-'(.- - \ 'r,,; '~ ı 259,90

Tek gövde küvet bataryası : Yüksek debili özel kartuşa sahip, süzgeçli, Y.~Jı~eıı. ""_
debili ve kilitlemeli yön değiştirlci gruba sahip batarya. ;'-~;~~:';, §' --...:..~ 211,80

Çift kumandalı,duvardan çıkışlı banyo bataryası:

kireç tutmayan cascade perlatörlü, 180 derece dönüşlü serarnik salmastralı, mekanik
veya otomatik yön değiştiricili. 109,20

Dört delikli, arıkastre küvet bataryası:

Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan
perlatörlü,kilitlemeli yön değiştirici gruba sahip el duşu ve fleksbıl dahiL. 297,00

Çift kumandalı,duvardan çıkışlı duş bataryası;

Lastik klapeli salmastralı. 64,40

Çift kumandalı, lastik k1apeli ankastre banyo bataryası, sıva altı: .~.>". C7" •.-"i?~ >_,1
Sıcak ve soğuk su muslukları yön değiştirici grubu, çıkış ucu grubu ayri"aYB .oıliil: ..-r:"r'
kireç tutmayan cascade perlatörlü, sabit duş başlığı ve el duşu hariç. . . 199,80

Çift kumandalı,duvardan çıkışlı duş bataryası;

90 derece dönüşlü seramik salmastralı. 140,90

Monoblok küvet bataryası:
Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, kireç tutmayan
perlatörlü, otomatik yön değiştirici gruba sahip, ayaklı batarya. 281,70

, \ 089-1605
V

089-1606

089-1607

089-1608

089-1609

089-1610

089-1611

() 089-1612

089-1613

089-1614

089-1615

089-1616

089-1617

089-1700

089-1701
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No: YTL YTL
perlatörlü, metal sifon dahil,

089-1702 Çift kumandalı,tek gövde bide bataryası;

Kireç tutmayan perlatörlü,90 derece seramik salmastralı veya lastik klapeli
salmastralı, metal sifon dahiL. 155,10 17,50

090-000 SABUNLUK (SÜNGERLİK):(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60):

090-100 Fayans sabunluk (Kollu):
Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, kollu damlalıklı, duvara yarım gömülebilen
tipte, sabunluğun işyerinde temini ve yerine montajı.

NotRenkli fayans camlaşmış, çini kullanılması durumunda montajlı fıyatlar % 15
arttınlacak montaj bedelleri arttınlmadan aynen uygulanacaktır.

090-101 Takriben 16xI6 cm. 9,20 1,15
090-102 Takriben 16x31 cm. 12,60 1,15
090-200 Fayans sabunluk (kolsuz):

~~~~;'~;;;ı~:,~~,Kolsuz, diger özellikler B.F.T. 090-IOO'deki gibi

090-201 Takriben ıoxI6 cm. '!iF .: ~.'V~~' '",

§ -.' .... '. 6,30 1,15
090-202 Takriben 16xI6 cm. L ~ ...-::'...., ~.r. LL 7,40 . 1,15&: _'':J-~'''?o.....•c i~

090-300 Süngeriik fayans: (Kollu) 16x31 cm ~ ~.~ ,~: ~...;.~~ ~ -;: ~i 8,60 1,151it t:ı'ıo:' ;. '; \.»s , ~

090-400 Pirinç kromajlı sabunluk: \'~ ~ '- i~.,t),/_~" ~1..-.. ""_ ......... ~ n ~ 10,30 1,15

090-500 Pirinç kromajlı bardaklık: .~~ ."'>.:.'~~ ~~.. ~ R-. ,,' .A

090-501 Tekli bardaklık ~"' ~~~ 11,40 1,15

090-502 İkili bardaklık
'~':. .•'.:ı..~""

16,00 1,15

091-000 BANYO EL TUTAMAGl: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60)

091-100 Fayans:
Ekstra kalite, beyaz renkli, fayanstan tutamağın iş yerinde temini ve yerine montajı.

NotRenkli fayans camlaşmış, çini kullanılması durumunda montajlı fıyatlar % 15
arttınlacak montaj bedelleri arttınlmadan aynen uygulanacaktır.

091-101 Takriben o 25 mm. 25 cm. uzunlukta 7,20 1,15
091-102 Takriben o 25 mm. 30 cm. uzunlukta 8,00 1,15
091-200 Çelik Emaye:

Çelik üzerine beyaz emaye tutamağının kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya
dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

091-201 Takriben o 25 mm. 25 cm. uzunlukta 2,60 1,15
091-202 Takriben o 25 mm. 30 cm. uzunlukta 3,40 1,15

091-300 Pirinç Krome:

091-301 EI tutarnağı. 9,30 1,15
091-600 SIvi sabun makinası: (Ölçü. Ad.: İhzarat: % 60): (TSE kalite belgeli)

Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya
yeterli miktarda sıvı sabun akıtan, basma kolunun gövde ile birleştiği noktadan
itibaren 27,8xI1.7xI0.9 cm. boyutlarında emme basma sistemi ile çalışan,

paslanmaz çelik ve ABS plastik kaplı gövdeli, 400 gr. sıvı sabun alan plastik sıvı

sabun şişeli, duvara dubel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinasının

işyerine temini ve montajı ile işler halde teslimi. 24,00 2,30
091-700 Engelliler için tutunma barı:

Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 600mm, min 0 30 mm( krom
kaplama yerine püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fıyatlar % LO
eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.) 217,40 11,40

091-800 Engelliler için 135° tutunma barı:

Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 375x 375 mm , min 0 30 mm( krom
kaplama yerine, püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fıyatlar % 10
eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.) 311,20 11,40

091-900 Engelliler için klozet tutunma barı:

Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min 0 30 mm( krom
kaplama yerine, püskürtme boyalı olduğu takdirde montajIı fıyatlar % i O 330,60 11,40
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eksiltilerek, montaj bedelleri eksiitilmeden ödenir.)

091-1000 Engelliler için katlanabilir tutunma barı:

Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 800 mm , min 0 30 mm( krom
kaplama yerine püskürtme boyalı oldugunda takdirde montaj lı fıyatlar % LO
eksiltilerek,montaj bedelleri eksiitilmeden ödenir.) 371,80 11,40

092-000 HAVLULUK: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Takriben 15 mm. çapında ve 25 cm. uzunluğunda döner iki kollu havluluğun,

kromajlı tespit vidaları ve özel takoz ve dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve
yerine montaj ı.

092-100 Çelik Emaye: 8,70 1,20

092-200 Pirinçten kromajlı kollu döner: 19,00 1,20
092-300 Pirinçten kromajlı tek kollu döner: 13,60 1,30

092-400 Pirinçten kromajlı sabit 45 cm. 13,80 1,20

093-000 BANYO VE DUŞ PASPASı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

093-100 Ahşap çıtalı: . .~

Takriben 3x 8x 2 cm. ölçüde sert ağaç çıtalardan, biri diğerine en az iki.crı("ie~fi·r-,ve mafsallı bağlamalı, iki kat bezir içirilmiş olarak iş yerinde temini. /~' 'r~;' ıJ....~. '"
., .... J .l)~ <r 0_" • .c'?-

093-101 Takriben 30x50 cm. /
, ';

. - ........ -.. 1>', ~.:; 6,50

093-102 Takriben 40x60 cm. i ~~,~. (/? . ..... - ..~ -~.~.\ 7,10·C~·\

093-200 Plastik çıtalı: \%; '~~:-,~'<~l:2:>,,:
0<. th';...
~ ~ ):;.

Çıtaları plastikten, diger özellikler B.f.T. 093-100'deki gibi. :..;' /t f
a:;;, ... s-

093-201 Takriben 30x50 cm. ~~..,.'~e~~"" {""~ ~ı~~ ~'i! 4,60-e. .~'.'

093-202 Takriben 40x60 cm. ....:t":.. ~·J.~·F ":'::~' ",of 5,20......... - .,«:

093-300 Yekpare yumuşakplastik:
En az 2 cm. kalınlıkta yekpare yumuşak plastik malzemeden paspasın işyerinde

temini.

093-301 Takriben 30x50 cm. 3,50
093-302 Takriben 40x60 cm. 4,60
094-000 KAGITLIK: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

094-100 Fayans:
Ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, duvara yanm gömülebilen tipte kağıtlığın

işyerinde temini ve yerine montaj ı. 16 x i 6 cm 8,80 1,25

094-200 Çelik emaye:
Çelik sac üzerine emaye kağıtlığın kromajlı tespit vidalan ve özel takoz veya
dubelleri ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. 3,40 1,15

094-300 Kromajlı:

094-301 Çelik sacdan kromajlı; çelik sac üzerine kromajlı kağıtlığın, kromajlı tespit vidalan
ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. 3,60 1,15

094-302 Pirinç kromajlı. 4,60 1,15
094-400 Paslanmaz Çelik:

Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidalan ve özel takoz veya
dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. 4,50 1,15

094-500 Engelliler için kağıtlık 62,90 11,40

095-000 ELBİsE ASKıSı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

095-100 Fayans:
Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gömme tip askının iş yerinde temini ve yerine
montaj ı. Takriben 1Ox16cm. 5,70 1,15

095-200 Döküm emaye:
Döküm üzerine beyaz üzerine, en az 3 tespit kancalı askının kromajlı tespit vidalan
ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montaj ı. 2,30 1,15

095-300 Pirinçten kromajlı:

Pirinçten kromajlı, askılık ve pirinç kromajlı tespit vidalan ve dubelleri ile birlikte
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09S-301

09S-302

096-000

096-100

096-101

096-102

097-000

097-100

097-101

097-102

097-103

YAPILACAK İşİN cİNsİ

işyerinde temini ve yerine montaj i

Çift askılık.

Dörtlü askılık.

DUŞ PERDESİ: (Ölçü: Tk. İhzarat: % 40)

Mat plastik veya benzeri:
Duşlarda kullanılmak üzere mat plastik veya benzeri maddeden en az 0 i S mm.
90.cm. uzunlukta pirinç kromajlı borudan askı çubuğu en az LO cm. de bir 3 katlı

yaka şeklinde kıvrılarak dikilmiş perde üst kenarına (i O) cm. aralıklarla açılmış

deliklere iki parçalı kromajlı kopçalar geçirilerek sıkılmış ve bu deliklere geçen
kromajlı halkaları ve bilcümle tespit malzemesi ile birlikte işyerinde temini ve yerine
montajı.

Takriben i 00 x 200 cm.

Takriben ISOx 200 cm.

YER SÜZGEÇLERİ:(Ölçü: Ad. : İhzarat: % 60).

Pik bodrum süzgeci:
TS-327/1 a"ya göre pik dökümden, 0 100 mm. çıkış ağızlı kendinden koku
ferrnetürlü, kovalı, ızgaralı ve temizleme kapaklı bodrum süzgecirıin işyerinde temini
ve yerine montajı,

LS x24 cm.

20,S x29 cm.

24 x 34 cm.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

3,40

6,90

16,60

21,80

20,70

29,50

36,00

Montaj
Bedeli
YTL

1,15

1,IS

3,10

3,10

3,30

3,30

3,30

i'

U

097-200

097-201

097-202

097-203

097-300

097-301

097-302

097-303

097-400

097-401

097-500

Yer süzgeci, (TS-327/2'a ya göre)
Pik dökümden, kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer
süzgecininişyerinde temini ve yerine montajı.

h = 13,S cm. 0 SO mm.

Pik döküm ızgaralı 13 x 13 cm.

Alüminyum ızgaralı 13 x 13 cm.

Sert plastik i Ox i Ocm.

Yer süzgeci, (TS-327/3'e göre):
lı = i S,S cm. 0 70 mm. çıkışlı, pik gövdeli i 7x i 7 cm

Pik döküm ızgaralı

Alüminyum ızgaralı

Sert plastik i S x LS cm.

Yer süzgeci: (TS- 327/3'e göre):

lı = 22 cm. 0 100 mm. çıkışlı ve kovall2Sx33,S cm.

Banyo süzgeci: (TS 327/2'ye göre):
Pik dökümden 0 70 mm. çıkışlı kendinden koku ferınetürlü, ızgaralı ve temizleme
tapalı banyo süzgecinirı iş yerinde temini ve yerine montajı, üst akıntılı, h = i S,S
cm.

4,80 2,90

4,00 2,80

3,80 2,80

6,60 2,90

5,50 2,80

3,80 2,80

26,20 3,30

097-S01 Pik döküm ızgaralı 17x17cm. S,SO 2,90
097-S02 Alüminyum ızgaralı 17x17cm. 4,90 2,80
097-S03 Pirinç kromajlı ızgaralı LS x LS cm. 50,20 2,80

097-S04 Pirinç kromajlı ızgaralı 17xl7cm 63,30 2,80

097-S0S Pirinç kromajlı ızgaralı 20 x20 cm 76,40 2,80

097-600 Banyo süzgeci, (TS - 327/4'e göre):

097-601 Yandan girişli pik döküm ızgaralı lı = 17,S cm. 17 x i 7 cm. 5,80 2,90

097-602 Yandan girişli alüminyum ızgaralı h = 17,S cm. i 7 x 17 cm. S,SO 2,80

097-700 Teras süzgeci, (0 100 mm.):

097-701 Oran lı tip resmine göre, demir dökümden iş yerinde temini ve yerine montajı, 28,40 4,40
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Fiyat
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097-702

097-703

097-704

098-000

098-100

098-200

099-000

100-000

100-100

100-200

101-000

101-100

101-200

103-000

103-100

YAPILACAK İşİN cİNsİ

Sert plastik malzemeden dayanıklı, 6 cm. koku fermetürlü, ızgaralı, en az 80°C
sıcaklığa dayanıklı ? 32 mm. dik çıkışlı yer süzgecinin; işyerinde temini ve yerine
montaji: 10xl0 cm. h=7 cm.

Parapet süzgeci; teras çatılarda teras ile parapetin birleştiği yerde monte edilmek
üzere demir dökümden.

Oluk süzgeci: Gizli derelere monte edilmek üzere demir dökümden.

KOVA DOLDURMA: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

Döküm emaye:
Vidalanmış, sert ağaçtan çerçeveli açılıp kapanır galvaniz, alüminyum veya krome
ızgaralı içi emaye dışı yağlı boya pik döküm küveti, 20 mm borudan beyaz yağlı

boyalı konsollu: TS - 326'ya uygun 0 100 mm.lik beyaz yağlı boyalı pik sifonu;
pirinçten kromajlı pis su boşaltma $1 ve süzgeci, TS EN 200'e uygun, pirinçten
kromajlı ve rakorlu 20 mm.lik soğuk- sıcak su uzun muslukları, uzatma parçaları ve
rozetleri ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. Takriben
54x 48 x 32 cm.

Fayans:
Ayarlı ve 0 100 mm. kendinden sifonlu fayans küveti diger özellikler B.F.T 098
i OO'deki gibi.

PASPAS YIKAMA TEKNESİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: verilmez)
Döşemede takriben 12 cm. derinliginde yerinde dökme mozaik kaplama teknesi;
Mozaiğin temiz bir şekilde silinmesi; tekne altının su sızıntılara karşı izolesi,
çevresine 30x30x4 mm.lik lamlardan 20 mm. aralıklı ızgara yapılması, çerçeve ve
ızgaranın iki kat sulyen üzerine 2 kat yağlıboya ile boyanması; tekne içinde TS 
327/3'a uygun i 7xl 7 cm. ölçüde yer süzgeci; TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı

ve rakorlu 20 mm.lik soğuk ve sıcak su uzun muslukları, uzatma parçaları ve
rozetleri ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. (İnş. ve
Tes. Birim Fiyatlarından ödenmek üzere) tahminen.Takriben 50x60 cm.

YALAKLAVABO: (Ölçü: m: İhzarat: verilmez)
Demirli betondan takriben 75 cm. dış yükseklik, 40 cm. iç genişlik ve 30 cm iç
derinlikte, yeri durumuna göre gerekli uzunlukta, tabanı boşaltma ağızlanna doğru

meyilli, 60 cm.de bir içinde su birikmeyecek şekilde kendinden sabunluklu, her
metrede bir i 0x30 cm. ölçüde kagir ayaklı mozaik veya mermer kaplama yalağı; 60
cm. aralıkla konulmuş, TS EN 200'e uygun, kalite belgeli, pirinçten kromajlı 15
mm.lik uzun muslukları uzatma parçaları ve rozetleri; kromajlı ve süzgeçli 32
mm.lik boşaltma ağızları; 0 70 mm. B.F.T 097-300'e uygun yer süzgeci ile birlikte
kullanılmak üzere işyerinde temini, imali, yerine montajı.

Mozaik kaplama:

2 cm. menner kaplama

YALAK PİSUAR: (Ölçü: M.:İhzarat: verilmez)
Ayak basma yerinde 120 cm. yükseklikte sıçrama duvarı 25 cm. genişlik ve ayak
basma yerinden 25 cm. derinlikte süzgece doğru meyilli oluğu, 25 cm genişlik ve
döşemeden 5 cm yükseklikte ayak basma yeri bulunduğu yere göre gerekli uzunlukta
mozaik veya menner kaplama yatağı, 5 cm aralıklı ve duvara 45 ° meyilde 2 mm su
akıtma delikli 20 mm galvanizli borusu; TS - 327/5' uygun yer süzgeci, takriben 70
cm eşit aralıklarda konulmuş BIT 081-100'e uygun pisuar bölmeleri ve konsolları ile
birlikte kullanılmak üzere işerine temini, yerine montajı ve işler halde teslimi (İnş. ve
Tes. B.F.T.'den ödenmek üzere) tahminen

Mozaik kaplama:

2 cm. menner kaplama

SU SAYAÇLARI:(TS-824 ISO 4064-1 'e uygun)(Ölçü:Adet; İhzarat:%60)
Soğuk su sayaçları; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.04.2002/24737 tarihli
75/33/AT Yönetmeliğine, Sıcak su sayaçları 05.05.2002/24746 tarihli 79/830/AT
Yönetmeligine uygun olacaktır.

Soğuk su sayaçları:İşyerinde temini ve yerine montajı.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

4,40

32,80

20,70

77,00

152,90

8,30

14,60

9,40

14,60

Montaj
Bedeli
YTL

2,90

4,40

4,40

13,50

13,50

103-101

103-102

103-103

150 mm.

200mm.

250mm.

(1/2") vidalı

(3/4") vidalı

(i") vidalı

25,20

63,00

5,20

8,80
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Birim
Fiyat

No:
103-104

103-105

103-106

103-107

103-108

103-109

320mm.

40 o mm.

500mm.

650mm.

800mm.

1000 mm.

YAPILACAK İşİN cİNsİ

(l 1/4") vidalı

(I 112") vidalı

flanşlı

flanşlı

flanşlı

flanşlı

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

101,40

186,00

592,90

636,40

Montaj
Bedeli
YTL

8,50

9,70

12,10

14,50

.:

103-200

103-201

103-202

103-203

103·204

103-205

104-000

Sıcak su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı.

150 mm. (1/2") vidalı

20 0 mm. (3/4") vidalı

25 0 mm. (1") vidalı

320 mm (1 1/4") vidalı

400 mm. (l 112") vidalı

FLOTÖR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Küre veya açık küre biçiminde, içine su almayacak şekilde muntazam sert plastikten
şamandırası, pirinçten kolu, kapatıcısı ve bağlantı rakorları ile birlikte işyerinde

temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

36,20

58,00

101,40

8,50

8,50

8,50

104-101

104-102

104-103

104-104

104-105

104-106

104-107

104-200

LO o mm.

15 0 mm.

20 o mm.

250mm.

320mm.

40 o mm.

50 o mm.

Kokil döküm:

(3/8")

(1/2")

(3/4")

( i")

(1 1/4")

(l 1/2")

( 2")

9,00

9,60

11,60

14,10

28,20

30,70

32,10

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

.:

105-000

105-100

105-101

105-102

105-103

105-104

105-105

105-200

105-201

105-202

SU DEPOSU VE YALıTıMI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 40)

Saç depo:
En az 3 mm.lik demir sacdan, köşeleri 50x50x5 mm. köşebent demirden, içten 20
mm.lik galvanizli boru ile istavroz şeklinde takviyeli sac deposu; depo üstünde 3
mm.lik saçtan en az 50x50 cm. ölçüde menteşeli, lastik contalı, sıkıştırma vidalı

temizleme kapağı, flatör ve borular için bağlantı rakorlan (karşılıklı olarak) havalık

giriş çıkış - taşma ve boşaltma boruları, 2 mm.lik sacdan en az 10 cm derinlikte ve
depo kenarlarında 10'ar cm. daha büyük ölçüde taşma kabı ile birlikte işyerinde

temini; depo ve taşma kabının iç ve dış yüzeylerinin iki kat sülyerı ile boyanması;

tesisata bağlanması (tip resmine göre) (demir imalat 23. i 76, diğer imalat ilgili birim
fiyat pozlarından ödenecektir.

500 L.depo

750 1. depo

1000 1. depo

1500 L .depo

2000 L .depo

Depo yalıtımı (yalıtım kalınlığı 3 cm.):
Deponun 3 cm. kalınlıkta 50 kg/m' yoğunlukta camyünü levha ile alt, üst ve
yanlardan yalıtımı, yük gelmesi olası kısımlara kaplama sacının eğilmesine ve
yalıtımın ezilmesine engelolacak şekilde, tip resminde belirtildiği gibi ahşap

takviyeli konması, kapak gelecek kısmında depo ağzına yalıtım kalınlığında uygun
şekilde ve yalıtım maddesinin su içine dökülmesine karşı dayanıklı lama ile
çevrilmesi, yalıtım üzerinin 0,5 mm.lik galvanizli sacIa yalıtım dökülmeyecek ve
gerektiğinde sökülebilecek şekilde vidalı olarak kaplanması, kapağın çift cidarlı

yapılıp, içine yalıtım maddesi konması

5001. depo için

750 1. depo için

38,90

53,60

26,30

26,30
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Birim
Fiyat

No:

105-203

105-204

105-205

105-300

105-400

tes-sen

ıOS-SOı

105-502

105-503

105-504

105-505

105-600

105-601

YAPILACAK İşİN cİNsİ

1000 1. depo için

1500 1. depo için

2000 1. depo için

Yalıtım kalınlığı 5 cm. diğer özellikler B.F.T. IOS-200'deki gibi B.F. No.: 105
200'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak montaj bedelleri
arttırılmadan aynen uygulanır.

Yalıtım kalınlığı LO cm. diğer özellikler RF.T. IOS-200'deki gibi RF. No.: 105
200'deki montajlı birim fiyatlar % 50 arttırılarak montaj bedelleri
arttırılmadan aynen uygulanır.

Cam elyatlı polyester depo (silindirik): (TS-1863)
Cidar kalınlığı min. 4 mm. ve %30 cam elyafı ile doyurulmuş polyester sentetik
reçinesinden mamül sızdırmaz kapaklı deponun işyerinde temini, işyerine montaji

(yalıtım bedelleri 230-100;230-100'den ayrı olara ödenecektir. (İmalden sonra 1,5
atmosfer basınca denenecektir.)

500 1. depo için

750 1. depo için

1000 1. depo için

1500 1. depo için

2000 1. depo için

Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu :(Ôlçü: m3 .:İhzarat: % 80)
Tamamı AlSl 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, gergi
çubukları, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz
malzemeden, üzerindeki annatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul,
mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika
şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvırma metodu ile üretilmiş olup;
montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk
contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban
malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan.Türk Standardları

Uygunluk Belgesi'ne sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata
bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul
armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel
blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağzı ve borusu, seviye
göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo
tırmanma merdiveni fiyata dahildir.

( Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur)

1,25 m3

Montaj lı
Birim Fiyat

YTL

70,40

88,20

98,70

47,30

63,00

85,10

116,60

154,40

2.998,20

Montaj
Bedeli
YTL

26,30

26,30

26,30

20,00

20,00

20,00

26,30

26,30

116,00

(j
105-602

105-603

105-604

105-605

105-606

105-607

105-608

105-609

2,50 m3

3,75 m3

5,00 m3

6,25 m3

7,50 m3

10,0 m3

12,5 m3

15,0 m3

3.969,90

5.156,50

5.993,70

8.013,50

8.760,20

15.384,10

19.238,40

20.100,00

226,00

245,00

310,00

365,00

486,00

760,00

947,00

1.125,00
105-610

105-611

105-612

105-613

105-614

105-615

105-616

20,0 m3

22,5 m3

25,0 m3

30,0 m3

37,5 m3

40,0 m3

45,0 m3

23.175,00

24.900,00

27.800,00

30.050,00

35.650,00

38.625,00

43.100,00

1.325,00

1.525,00

1.675,00

1.975,00

2.350,00

1.350,00

2.350,00
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Birim
Fiyat

No:
105-617

105-618

105-619

105-620

105-621

105-622

105-623

105-624

105-625

105-626

105-627

105-628

105-629

105-630

105-631

105-632

105-700

105-701

105-702

YAPILACAK İşİN cİNsİ

50,0 m3

56,0 m3

59,6 m3

62,0 m3

75,0 m3

90,0 m3

93,2 m3

104,2 m3

112,0 m3

121,5. m3

134,0 m3

139,0 m3

156,4 m3

159,0 m3

168,4 m3

179,0 m3

Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü: m3 .: İhzarat: % 80)
Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak

galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, gergi çubuklan, cıvatalan,

ayağı, uygun sıcak daldırına galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su
deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler
RF.T. 105.600'ün aynı.

1,25 m3

2,50 m3

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

44.175,00

50.325,00

50.825,00

52.400,00

60.425,00

69.275,00

72.800,00

84.350,00

87.050,00

94.200,00

99.825,00

104.175,00

111.550,00

115.925,00

124.100,00

128.200,00

2.275,00

3.125,00

Montaj
Bedeli
YTL

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

114,00

222,00

o

105-703

105-704

105-705

105-706

105-707

105-708

105-709

105-710

105-711

105-712

105-713

105-714

105-715

105-716

105-717

105-718

105-719

105-720

105-721

105-722

105-723

105-724

3,75 m3

5,00 m3

6,25 m3

7,50 m3

10,0 m3

12,5 m3

15,0 m3

20,0 m3

22,5 m3

25,0 m3

30,0 m3

37,5 m3

40,0 m3

45,0 m3

50,0 m3

56,0 m3

59,6 m3

62,0 m3

75,0 m3

90,0 m3

93,2 m3

104,2 m3

4.075,00

4.800,00

6.275,00

6.600,00

10.625,00

12.575,00

13.175,00

15.975,00

17.250,00

19.250,00

20.975,00

24.950,00

26.575,00

28.750,00

30.600,00

33.250,00

34.100,00

36.600,00

40.425,00

46.900,00

49.275,00

55.625,00

241,00

304,00

358,00

477,00

745,00

929,00

1.100,00

1.300,00

1.500,00

1.625,00

1.925,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
105-725 . 112,0 m3 57.050,00 2.300,00

105-726 121,5 m3 64.425,00 2.300,00

105-727 134,0 m3 66.225,00 2.300,00

105-728 139,0 m3 70.950,00 2.300,00

105-729 156,4 m3 73.725,00 2.300,00

105-730 159,0 m3 79.000,00 2.300,00

105-731 168,4 m3 81.700,00 2.300,00

105-732 179,0 m3 91.050,00 2.300,00

res-see Prizmatik Modüler Boyalı Çelik Su Deposu (Ölçü: m3.: İhzarat: % SO)
Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından, içi
epoksi toz boya, dışı endüstriyel toz boya ile boyanarak kompIe finnlama yöntemi ile
imal edilmiş, tüm iç-dış malzemeleri, gergi çubuklan, cıvataları, ayağı, menhol,
havalık ve bağlantı ağızları depo malzemesine uygun malzemeden mamul modüler
su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak montajı, Diğer özellikler B.F.T.
105.600'ün aynı.

105-801 1,25 m3 2.125,00 116,00

105-802 2,50 m3 2.800,00 226,00

105-803 3,75 m3 3.650,00 245,00

105-804 5,00 m3 4.300,00 310,00

105-805 6,25 m3 5.600,00 365,00

105-806 7,50 m3 6.300,00 486,00

105-807 10,0 m3 9.100,00 760,00

105-808 12,5 m3 ~<iJ;;;~~;;;~~~ 10.400,00 947,00

105-809 15,0 m3 ;:T'~ ~ '~ .. ~.;.Z:, """'i-;, 11.150,00 1.125,00

105-810 20,0 m3 f .~~~ f:,;;~ı..~~ ~.~. 13.450,00 1.325,00
105-811 22,5 m3 ~~~ Ui '- •.•, \lt; ~

14.550,00 1.525,00" ri ~ ,,'. o ;;<;:;' t;-

105-812 25,0 m3 \ ~~ \, ..~ ;;1~1/.~~ ~ t 16.300,00 1.675,00

30,0 m3
~' ~_. - "- ~f105-813 "t..A·!~"'~- o' 17.750,00 1.975,00

.~~ .. ..,. ""'
105-814 37,5 m3 <: ;;: ;:~;'";§~::::#" 20.900,00 2.350,00
105-815 40,0 m3

.oı-~-._-,,-,:''''~':;';~-

22.425,00 2.350,00
105-816 45,0 m3 24.075,00 2.350,00
105-817 50,0 m3 25.500,00 2.350,00
105-818 56,0 m3 27.850,00 2.350,00
105-819 59,6 m3 27.800,00 2.350,00
105-820 62,0 m3 30.550,00 2.350,00
105-821 75,0 m3 34.600,00 2.350,00
105-822 90,0 m3 39.375,00 2.350,00
105-823 93,2 m3 42.850,00 2.350,00
105-824 104,2 m3 48.025,00 2.350,00
105-825 112,0 m3 49.875,00 2.350,00
105-826 121,5 m3 54.450,00 2.350,00
105-827 134,0 m3 56.175,00 2.350,00
105-828 139,0 m3 60.225,00 2.350,00

105-829 156,4 m3 62.200,00 2.350,00

105-830 159,0 m3 68.850,00 2.350,00

105-831 168,4 m3 71.225,00 2.350,00
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

105-832 179,0 m3 76.650,00 2.450,00

116,009.725,00

Yükseklik

1000 mm

Cap

02500mm5,0 m'

Silindirik Civatalı Modüler Paslanrnaz Çelik Su Deposu:(Ölçü:rn3.: İhzarat:%

80)
Tamamı AlSI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları,

ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki
annatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve
projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme,

bükme veya kıvırma metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak
işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile
birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya
polietilen diyaframı olan,Türk Standardları Uygunluk Belgesi'ne sahip modüler su
deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul
armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel
blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağzı ve borusu, seviye
göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo
tırmanma merdiveni fiyata dahildir.( Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunur)

Kapasite

105-901

105-900

ü
105-902 LO m' 02500 mm 2000 mm 16.600,00 226,00
105-903 14 m' 02500 mm 2900 mm 20.450,00 245,00
105-904

105-905

105-906

105-907

105-908

105-909

105-910

105-911

105-912

II m'

23 m'

33 m'

20 m'

40 m'

58 m'

30 m'

60 m'

88 m'

03800 mm

03800mm

03800 mm

o 5000 mm

05000 mm

05000 mm

06200 mm

06200mm

06200 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

17.450,00

26.325,00

32.400,00

28.000,00

37.325,00

48.000,00

39.725,00

53.650,00

68.650,00

310,00

365,00

486,00

760,00

947,00

!.l25,00

1.325,00

1.525,00

1.650,00
105-913 44 m' 07500 mm 1000 mm 53.750,00 1.975,00
105-914 88 m' 07500 mm 2000 mm 61.325,00 2.350,00
105-915 128 m' 07500 mm 2900 mm 92.900,00 2.350,00

o
105-916

105-917

105-918

60 m'

120 m'

172 m'

08700 mm

08700 mm

08700 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

70.350,00

85.375,00

124.775,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00
105-919 78 m' 010000 mm 1000 mm 89.225,00 2.350,00
105-920 156 m' 010000 mm 2000 mm 111.750,00 2.350,00
105-921 98 m' 011200 mm 1000 mm 110.250,00 2.350,00
105-922 153 m' 0 12500 mm 1250 mm 137.250,00 2.350,00
105-1000 Silindirik Cıvatalt Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü:m3 .:İhzarat: % 80)

Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak

galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun
sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun
işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler B.f.T.
105.900'ün aynı.

Kapasite Cap Yükseklik

105-1001 5,0 m' 02500 mm 1000 mm 7.000,00 114,00
105-1002 10 m' 02500mm 2000 mm 12.600,00 222,00
105-1003 14 m' 02500 mm 2900 mm 14.175,00 241,00
105-1004 1 i m' 03800 mm 1000 mm 12.000,00 304,00
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Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

MontajIı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

156 m' 010000 mm 2000 mm

CJ

105-1005

105-1006

105-1007

105-1008

105-1009

105-1010

105-1011

105-1012

105-1013

105-1014

105-1015

105-1016

105-1017

105-1018

105-1019

105-1020

23 m' 03800 mm

33 m' 03800 mm

20 m' 0 5000 mm

40 m' 0 5000 mm

58 m' 05000 mm

30 m' 0 6200 mm

60 m' 0 6200 mm

88 m' 06200 mm

44 m' 07500 mm

88 m' 0 7500 mm

128 m' 07500 mm

60 m' 0 8700 mm

120 m' 0 8700 mm

172 m' 0 8700 mm

78 m' 010000 mm

2000 mm

2900 mm

ıooo mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

18.375,00

21.950,00

18.950,00

25.550,00

32.475,00

27.075,00

35.975,00

45.600,00

35.900,00

40.875,00

63.350,00

46.450,00

56.200,00

79.025,00

58.375,00

72.500,00

358,00

477,00

745,00

929,00

1.089,00

1284,00

1.479,00

1.619,00

1.921,00

2.293,00

2.293,00

2.293,00

2.293,00

2.293,00

2.293,00

2.293,00

Yükseklik

ıo5-1021

105-1022

105-1100

98 m' 011200 mm 1000 mm

153 m' 0 12500 mm 1250 mm

Silindirik Cıvatah Boyalı Çelik Su Deposu (Ölçü: m3 .: İhzarat: % 80)
Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından, içi
epoksi toz boya, dışı endüstriyel toz boya ile boyanarak komple finnlama yöntemi ile
imal edilmiş, tüm iç-dış malzemeleri, cıvatalan, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı

ağızlan depo malzemesine uygun malzemeden mamul modüler su deposunun
işyerinde temini ve tesisata baglanarak montaiı. Diger özellikler B.f.T. 105.900'iin
aynı.

Kapasite

71.550,00

88.200,00

2.293,00

2.293,00

105-1101

105-1102

105-1103

·5,0 m'

10 m'

14 m'

02500 mm

02500 mm

02500 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

6.425,00

10.975,00

12.750,00

116,00

226,00

245,00
105-1104

105-1105

105-1106

105-1107

105·1108

105-1109

ıos-ı ı ıo

ıosıı ı 1

105-1112

105-1113

105-1114

105-1115

105-1116

105-1117

105-1118

105-1119

105-1120

105-1121

II m' 03800 mm

23 m' 0 3800 mm

33 m' 03800 mm

20 m' 0 5000 mm

40 m' 0 5000 mm

58 m' 05000 mm

30 m' 0 6200 mm

60 m' 0 6200 mm

88 m' 0 6200 mm

44 m' 0 7500 mm

88 m' 07500 mm

128 m' 07500 mm

60 m' 0 8700 mm

120 m' 08700 mm

172 m' 08700 mm

78 m' 010000 mm

156 m' 010000 mm

98 m' 011200 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

ıooo mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

2900 mm

1000 mm

2000 mm

1000 mm

10.775,00

16.475,00

19.525,00

16.775,00

22.825,00

28.725,00

23.600,00

28.375,00

40.325,00

31.625,00

36.150,00

53.250,00

40.650,00

50.075,00

68.925,00

50.825,00

63.175,00

62.025,00

310,00

365,00

486,00

760,00

947,00

1.125,00

1.325,00

1.525,00

1.675,00

1.975,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.350,00
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Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

105-1122 153 m' '" 12500 mm 1250 mm 76.250,00 2.350,00

106-000

106-101

106-102

106-103

106-104

106.200

DOZLAMA CİHAZLARI:(Ölçü: Ad.: İhzarat: %60) (*)
10 kgflcm2'ye kadar karşı basınçlı donanımla kimyasal madde (sodyum hipoklorit
polifosfat, alüminyum sülfat, sodyum hidroksit, soda ve benzeri) enjekte edilmesinde
yararlanılmak üzere elektronik kumandalı elektromanyetik veya elektro mekanik
tipte dozlama pompasının kimyasal madde kabı, çek valflı dik filtresi, emiş hortumu,
emiş klape ve rakoru, basma hortumu, kaçak dönüş borusu, basma klape ve rakoru,
antisifon, 'valf çek-valf, sinyal lambası, açma kapama anahtarı, ayar düğrnesiyle
birlikte işyerinde temini, tesisata bağlantılannınyapılarak yerine montajı.

300 cm3/h'e kadar kapasiteli

2500 cm3/h'e kadar kapasiteli

5000 cm3/h'e kadar kapasiteli

10000 cm3/h'e kadar kapasiteli
(*) Bedeli fatura bedeli üzerinden sözleşme hükümlerine göre ödenecektir. Bu
imalatıara ait prospektüsler idare tarafından tasdik edilmiş olacaktır.

ULTRAVİYOLE STERİLİZASYONcmszı (Ölçü:Adet:, İhzarat:80) (1.5
50 m'/h)
Aşağıdaözellikleri belirtilen UV sterilizasyon cihazının cihaz gövdesi ve su ile temas
eden yüzeyi AlS! 304 kalite paslanmaz çelikten mamul gövde içerisinde her bir'
u1traviyole lambasının su ile temasını kesrnek için VV ışınları % 90-95 oranında

geçiren kılıf içeren,ultraviyole dozajı en az 30000 mikro-watt /saniye/cm2 oları ve
254 mm dalga boyunda UV ışınları yayan, lambası en az 9000 saat kullanım ,
süresine sahip olan, cihaz gövdesi üzerinde VV lambasının çalışıp çalışmadığının

kontrolünün yapılabilmesi için gözlem yeri bulunan veya arıza durumunda sesle ikaz
verebilen düzenege sahip olan, 2-8 bar işletme basıncında, iki ucu kolayca tesisata
baglanabilecek şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış, cihaz giriş çıkış hattı ve
by-pass hattı vanaları, giriş çıkış manometresi, giriş çıkış numune muslukları ile
komple UV cihazını işyerinde temini, tesisata bağlanması, Türkçe işletim ve
kullanma kılavuzu ile işler halde teslimi.

Debi- m3/h Min Harcanan Güc- Watt Cihaz Glrfs-Cıkıs

(')
'.......,

106.201

106.202

106.203

106.204

106.205

106.206

106.207

106.208

106.209

106.210

1.5 21

3.0 39

5.0 75

10.0 150

15.0 225

20.0 300

25~ 310

30.0 450

40.0 600

50.0 750

3/4" -1"'

1 1/2"

1 112" -2"

2- -2 1/2"

2"

21/2-

2112"

3"

4"

2.000,00

2.225,00

2.825,00

5.650,00

6.625,00

7.900,00

8.775,00

12.475,00

15.650,00

18.000,00

99,00

1lI,00

124,00

247,00

309,00

371,00

432,00

494,00

618,00

741,00
107-000 HİDROFOR: (Ölçü: Ad.: TS-I911)

Müşterek döküm plaka kaide üzerinde, gerekli güçte ve suların sıçramasına karşı

korumalı elektrik motoru ile akuple pompası ; basınç şalteri tablo ve motor arasında

çekilecek elektrik kablolarının gerekli yerlerde galvanizli boru veya spiral içine
alınması; hidrofor kazanı yanına monte edilecek, alt ve üst limitleri gerekli basınca

ayarlanabilecek otomatik basınç şalteri (DRUeK şalter.); çelik saçtan imal
edildikten sonra, içi ve dışı korozyona karşı dayanıklı özel epoksi boya ile iki kat
boyanacak ve işletme basıncının 1,5 katı tecrübe basıncına dayanıklı hidrofor
kazanı; (içi ve dışı özel boya yerine galvaniz banyosuna batınlırsa munzam olarak
tank bedelinin % 40 fazlası ödenir) 7 atmosfere kadar ayarlanabilen yaylı emniyet
ventili; 3 yollu pirinç muslukları ile komple su seviyesi şişesi ve pirinçten
muhafazası; üç yollu musluklu manometresi ile birlikte iş yerinde temini, hidrofor
kazanı ve pompanın (motor ve pompanın oturduğu kısmı en az 5 cm. kalınlığmda

150 kg/m' yoğunlukta yüklenebilen taş yünü levha ile titreşime karşı yapılmış 20
cm. yükseklikte en az 400 dozluk donatıh müşterek beton kaide üzerine yerine
montajı; tesisata bağlanması), (tip projesine göre imal edilecektir. boru ve elektrik
tesisatı; pompası; beton kaide ve titreşim yalıtımı, basınç şalteri, emniyet ventili,
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Birim
Fiyat

No:

107-100

107-102

107-103

107-104

107-105

107-106

107-107

107-108

107-109

107-110

107-11i

107-200

107-300

107-400

107-500

YAPILACAK İşİN cİNsİ

manometresi ve seviye şişesi ilgili birim fiyatlardan aynca ödenecektir.)

Hidrofor tankı: (İşletme basıncı: 4 atmosfer; ihzarat: %80) (TS-1911)(*)

10001.

20001.

30001.

40001.

50001.

60001.

7501.

5001.

3001.

1501.

Hidrofor Tankı: (İşletme basıncı 6 atmosfer; İhzarat: % 80) (TS-1911)(*)
Diğer özellikler B.f.T 107-100'ün aynı B.f No.: 107-100'deki montajlı birim fiyatlar
% 20 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.

Hidrofor Tankı: (İşletme basıncı 8 atmosfer) (İhzarat: % 80) (T8-1911)(*)
Diğer özellikler B.F.T. 107-100'ün aynı RF No.:107-100'deki montajlı birim fiyatlar
% 40 arttırılarak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.

Hidrofor Tankı: (İşletme basıncı 10 atmosfer) (İhzarat:% 80) (TS-1911).
Diğer özellikler B.f.T. 107-100'ün aynı BF No.: 107-100'deki montajh birim fiyatlar
% 60 arttınlarak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.

Hidrofor Tankı: (İşletme basıncı 12 atmosfer) (İhzarat: % 80) (TS-1911)
Diğer özellikler B.f.T. 107-100'ün aynı B.F. No.: 107-100'deki montajlı birim
fiyatlar % 80 arttırılarak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.Not: Ara
değerler enterpolasyonla bulunur.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

544,50

815,10

1.004,30

1.496,00

1.728,10

1.850,20

445,50

358,60

280,50

196,90

Montaj
Bedeli
YTL

112,20

125,40

127,60

150,70

160,60

168,30

102,30

79,20

73,70

61,60

107-600 Tam otomatik paket hidrofor: (İhzarat: %80) (TSE kalite belgeli)
Müşterek döküm plaka kaide üzerinde, gerekli güçte ve suların sıçramasına karşı

korunmalı elektrik motoru ve akuple pompası TS'ye uygun çelik saçtan imal
edildikten sonra galvanizlenmiş veya pasa karşı içten ve dıştan iki kat epoksi veya
epikot boya ile boyanmış 6 atmosfer işletme basıncının i ,5 katı deneme basınçlı

hidrofor kazanı: 7 atmosfere kadar ayarlanabilir yaylı emniyet ventili, 3 yollu pirinç
muslukları ile komple su seviye şişesi ile pirinçten muhafazası, manometresi; geri
tepme ventili; 6 m3/h normal hava basan kornpresörü bir adet elektro mekanik
tagdiye cihazı iki adet Presostat ve kompresör ile pompa motoruna, bu teçhizattan
gelecek sirıyallere göre kilitlemeli ve otomatik kumanda edecek elektrik tablosu,
demir profil ve baklavalı sac konstrüksiyonlu müşterek bir şasi üzerine monte
edilmiş elemanlar arası su hava boru tesisatı sızdırmaz şekilde yapılmış tablosu ile
motor ve otomatikler arası güç ve toplama hatları çekilmiş otomatik paket
hidroforunun işyerinde temini, beton kaidesi üzerine oturtulması, elektrik ve su
şebeke bağlantılannın yapılarak yerine morıtajı, (beton kaide, hidrofor dışında kalan
su ve elektrik hatları ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir) Hidrofor işletme

üst basıncı 4,88 atmosfer (55 m.SS.) işletme üst ve alt basınçları arasındaki fark
1,33 atmosfer (15 mSS) olduğuna göre aşağıdaki nitelik ve özelliklerde;

Tank Hacmi Debisi En fazla Şalt En fazla su sar
Litre m3/h sayısı Ad/saat fiyatı debisi: m3h

.i;'

107-601 1000 6,5 9 4,5 4.300,00 98,00
107-602 1500 6,5 6 4,5 4.575,00 105,00
107-603 2000 15 10 10 5.000,00 115,00
107-604 3000 15 7 10 5.625,00 124,00
107-605 2x2000 30 10 21 7.100,00 135,00
107-606 2x3000 30 7 21 7.925,00 141,00

107-607 2x3000 47 10 33
Beher hidroforda i adet pompa bulunacaktır. Yedek pompa istenirse ilgili birim
fiyatlardan ayrıca bedel farkı verilir 8.550,00 141,00

(*)2006 yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim MontajIı Montaj
Fiyat YAPıLACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

107-610
DÜŞEY VEYA YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK

PAKET HİDROFOR: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 80)
Aşağıda belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel
açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri gerekli basınca ayarlanabilen otomatik
basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşın yüke
karşı termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile
susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu
paket hidrofor.
Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayıları

farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları olan pampaya direkt veya özel bir
kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su
talebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya
trifazepompa motoruna sahip,
Basınçlı Tank: TS-EN ISO i 1124'e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir

membran lı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve sayıda denge tankı

bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı

hortumu ile irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alınmış, tüm boru,
kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya yatay milli tam
otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.

NOT: Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. KW'a kadar 180 defalıı. 1.1
KW'ın üzerinde ise 40 defa/h. olarak alınacak.

107-620 Tek Pompalı Düşey Milli Santrifıij Pompalı Hidrofor:
Debi: m3/h Basınç: mSS

107-621 0-5 20 - 40 ..,. 'c:i.·r·;·~~··i:.:':~,~, 1.050,00 45,00

107-622 0-5 40 - 60 c'· ",,;" .~(: " ' e:~,

1.275,00 48,00\.'~' ..". rA "~-.

107-623 0-5 60 - 80
ç: -:;, ;.,.

~;,Y~.'~' ". i'.....~...-,. "7 .,~. 1.325,00 53,00
107-624 5 - 15 20 -40 ~f;S ,<~7 i(/" - !. {'. 'C;' '-':.~. \ 2.700,00 58,00
107-625 5· 15 40 - 60 ı ~~. ~: \. ·~_>'~~.. :i •. :. j ~ ,~ ~ 2.750,00 58,00
107-626 5 - 15 60 - 80 t\.. ı:~~ -~;~I.",;··:·""';;~ ::.~~~·~;iı'-: /i":ıl 3.650,00 64,00
107-627 15 - 30 20 -40 ~'%~.~~:~~·<;':~...,_~·~~.~.'f.f: ~;t' 4.100,00 81,00
107-628 15 - 30 40 - 60 "~·~."·.'·;:,,..,.c.'C 4.375,00 81,00
107-629 15 - 30 60 - 80 5.050,00 83,00
107-630 İki Pompalı Düşey Milli Santrifıij Pompalı Hidrofor

107-631 O- LO 30 - 60 2.700,00 96,00
107-632 0-10 60 - 90 2.750,00 82,00
107-633 LO - 30 30 - 60 3.675,00 80,00
107-634 LO - 30 60 - 90 4.475,00 82,00
107-635 30 - 60 30 - 60 6.300,00 112,00
107-636 30 - 60 60 - 90 5.950,00 95,00
107-640 Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj PompalıHidrofor:

Debi: m3/h Basınç: mSS

107-641 0-20 30 - 60 3.450,00 102,00
107-642 0-20 60 - 90 4.075,00 99,00
107-643 20 - 50 30 - 60 6.600,00 107,00
107-644 20 - 50 60 - 90 8.675,00 112,00
107-645 50 - 80 30 - 60 7.375,00 118,00
107-646 50 - 80 60 - 90 8.700,00 112,00
107-647 80 - 120 60 - 90 12.125,00 129,00

107-650 Tek PompalıYatay Milli Santrifıij Pompah Hidrofor:
Debi: m3/ h Basınç: mSS

107-651 i - 3 15 - 30 405,60 59,70
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YTL

Montaj
Bedeli
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107-652 i - 3 30 - 45 585,90 59,70
107-653 i - 3 45 -70 674,70 59,70
107-654 3- 6 15 - 30 693,00 71,00
107-655 3 - 6 30 - 45 964,60 71,00
107-656 3- 6 45 -70 1.425,00 71,00
107-657 6 - 10 15 - 30 1.475,00 88,00
107-658 6 - 10 30 - 45 1.600,00 88,00

İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj PompalıHidrofor:
Debi: m3 / h Basınç: mSS

88,00

105,00

9.900,00 105,00

4.050,00

7.425,00 105,00

3.450,00 88,00

45 -70

30 - 50

50 -70

30 - 50

6 - 10

8 - 24

8 -24

24 -48

Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:\< ,.<'·f(,,: -".J'C; ',' (:.,>,1"
Debi: m3 / h Basınç; mSS "1,,-''1 1'_ ',~.·,:f~ ...f;/

107-664

107-662

107-663

107-661

107-671

107-659

107-660

107-670

! "

\.-1

107·672

107-673
6.300,00

11.250,00

105,00

119,00
107-674 35-70 50-70 12.575,00 119,00

o

107-700

107-701

107-702

107-703

107-704

107-705

107-706

107-707

Santrifüj pompah hava ikmali yapabilen hidrofor: (İhzarat: % 80)
Aşağıda belirtilen nitelikte ve tank hacminde köşebent-ıçerçeveli üzeri i mm. DKP
baklavalı sac ile kaplanmış, kenarlarında temel cıvatası iç kulaları bulunan temel
cıvatalan ve titreşime karşı temel lastik takoz1arı dahil üzeri yağlı boya ile boyalı

tablası bu tabla üzerine oturtulmuş galvanizli hidrofor kazanı 1.400 dımin. elektrik
motoru, su sızdırmaz salmastralı santrifüj pompası motora direkt akuple, şamandıralı

ve mekanik bir sistemle hidroforun eksilen havasını tamamlayan fazla havayı atan
tertibatlı ve pompa girişinde 0,04 atmosfer (0,5 m.SS'dan daha fazla bir basıncı

gerektirmeyen hidroforun su giriş ve su çıkış pres döküm vanası özel lastik oturtmalı

geri tepme ventili, hidrofor tankı üzerinde korunmalı su seviye göstergesi basınç

şarteli, termik koruyucu şartel ve bu şartelle motor arasında kablo bağlantı ucunda
fiş ve prizi olan 5 m.1ik kablosu su giriş ve çıkış borularını bağlanacağı kısımda

lastik hortumları ve kelepçeleri, titreşime karşı ankaraj cıvataları ile beraber lastik
takoz1arı dahil yerine montajı,

200 L tank 1,5 m3/h pompa kapasitesinde (25 m.SS) 2,2 Atm.

300 L tank 1,5 m3/h pompa kapasitesinde (25 m.SS) 2,2 Atm.

500 L tank 3,5 m3/h pompa kapasitesinde (40 m.SS) 3,5 Atm.

750 L tank 4 m3/h pompa kapasitesinde (40 m.SS) 3,5 Atm.

750 L tank 3 m3/h pompa kapasitesinde (60 m.SS) 5,3 Atrrı.

1000 L tank 6,3 m3/h pompa kapasitesinde (40 m.SS) 3,5 Atm.

1000 L tank 4,5 m3/h pompa kapasitesinde (60 m.SS) 5,3 Atm.

1.450,00

1.725,00

1.850,00

1.975,00

2.050,00

2.375,00

2.575,00

60,00

66,00

68,00

80,00

80,00

80,00

87,00
107-708

107-709

1500 L tank 10 m3/h pompa kapasitesinde (50 m.SS) 4,4 Atm.

2000 L tank 10 m3/h pompa kapasitesinde (50 m.SS) 4,4 Atm.
3.125,00

3.500,00

95,00

102,00
107-710 2000 L tank 20 m3/h pompa kapasitesinde (50 m.SS) 4,4 Atm. 4.075,00 102,00
107-800 Piston pompalı hidrofor: (İhzarat: %80)

Aşağıda belirtilen nitelik ve tank hacminde tank üzerine yerleştirilmiş piston
pompası, piston pompası üzerinde emme ve basma supapları, hava alma tapası,

paslanmaz çelik mili ve su sızdırmaz salmastralı 1.400 dlmin.lık gerekli güçte üç
fazlı veya tek fazlı elektrik motoru ve döner hareketi, düz harekete çeviren
mekanizma kutusu ve yağlama yağı, yağ göstergesi, yağ boşaltma tapası, bu
mekanizmayı elektrik motoruna bağlayan kayış kasnak tertibatı ve kayış muhafazası,
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pistonlu pompa ve tazyik tankı üzerinde 2 adet hava emiş supabı ve lastik hava
hortumu ile tank havası pistonlu pompa tarafından otomatik edilen tipte, sıcak

galvanizli tankı, tank içinde hava seviyesini kontrol flatörü, tank üzerinde temizleme
kapağı, yaylı emniyet ventili, basınç şalteri ve manometresi, su giriş ve çıkışında

plastik hortumları ve kelepçeleri ile birlikte komple işyerinde teslimi ve montajı

NOT: Elektrik tesisatı ayrıca ödenecektir. Ancak, tank üzerindeki basınç şalterinden

elektrik motorunun 3 fazı geçirilmeyecek termik Magnetik koruyuculu uzaktan
kumandalı şalterin ikaz fazı için kullanılacaktır.

TankHacmi Pompa Karakteristikleri

107-801 20 Litre 1000 LIh 1,7 Atm. (20 m.SS) 825,00 49,00
107-802 150 Litre 1000 L'h 3,5 Atm. (40 m.SS) 1.100,00 53,00
107-803 150 Litre 1500 LIh 3,5 Atm. (40 m.SS) .-

tr~--~,.·.,~~·,-4'" 1.150,00 53,00
107-804 150 Litre 2000 Vh 3,5 Atm. (40 m.SS) .l

'~..._,,~ "
1.250,00 53,00.~ . "'> ..."

107-805 300 Litre 2500 LIh 3,5 Atm. (40 m.SS) it ~!;~ />~;.'~"~>~ ~~ ~ 1.375,00 62,00C -or;

107-806 300 Litre 3000 Vh 3,5 Atm. (40 m.SS) ~ ı:;:;ı~-:r r\ ~ .... i. ... ~

'fiii"," . <: ; ~ . 1.625,00 62,00~~ ...o<: 1 'j, ..... . ~.

107-807 500 Litre 4000 LIh 3,5 Atm. (40 m.SS) ~~~~. ~~f ~\....~~~:.:i~/. fi .{'J 1.900,00 76,00
107-808 500 Litre 5000 LIh 3,5 Atm. (40 m.SS) \. ,... .. '-I-ts ~~.. _.~: ....~/-~. 2.000,00 76,00, ~'.

107-809 500 Litre 4000 LIh 4,4 Atm. (50 m.SS) ~~~~. f;:1J·~-:·.~:-?5~ 2.075,00 76,00
107-810 500 Litre 5000 LIh 4,4 Atm. (50 m.SS) -'- .

2.300,00 76,00
107-811 1000 Litre 10000 Vh 5,3 Atm. (60 m.SS)

NOT:
1- Tanklar galvanizsiz olarak düşünülmüştür. Galvaniz yapılırsa, 107.-1OO'deki tank
bedellerinin % 30'u bedele ilave edilir.
2- Ara değerler veya daha büyük değerler, enterpolasyon veya ekstrepolasyonla
bulunur.(T.S.E. Kalite Belgeli) 3.250,00 82,00

107-900 Elektrik sıvı seviyesi kontrol cihazı (İhzarat: % 80) 78,50 10,00
107-901 Otomatik basınç şalteri (DRUeK) şalter (İhzarat: % 80) 26,60 10,00
107-1000 Frekans Konvertörlü Hidrofor :

Metal bir şase üzerine monte edilmiş, gerekli çek valf, vana, bağlantı elemanları

kullanılarak emme ve basma kollektörleri ile birbirine bağlanmış, 1 ile 6 adet çok
kademeli pornpa ile bu pompaların otomatik işletimini gerçekleştirebilecek şekilde

seçilmiş, bünyesinde frekans konvertör ünitesi entegre edilmiş bir elektrik kontrol
panelinden meydana gelen; basınç kollektörü üzerinde bulunan analog basınç

sensörü ile pompaları sıra kontrollü olarak devreye alan veya çıkararı rotasyon
özelliği, kontrol panosunda zararlı gerilim dalgalanmalarını önleyici filtreleri, dijital
regülasyon özelliği, programlama özelliği, sigortaları, motor koruma şalteri, kuru
çalışma, kısa devre, gerilim basınç sensörü arızası gibi güvenlik düzeni olan
alfanumerik likit kristal ekranı (LCD) ve menü kontrol paneli, elektrik motorları IP
54 koruma sınıfında, motor yol verme Y, Ytı ve termik koruması olan frekans
konvertörlü hidroforun işyerinde temini ve rnontajı.

107-1100 Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:
Debi: m3 / h Basıncı mSS

107-1101 0- 5 20 - 40 2.600,00 66,00
107-1102 0- 5 40 - 60 2.625,00 66,00
107-1103 0- 5 60 - 80 2.700,00 66,00
107-1104 5 - 15 20 - 40 2.825,00 80,00
107-1105 5 - 15 40 - 60 3.225,00 80,00
107-1106 5- 15 60 - 80 3.300,00 80,00
107-1107 15- 30 20 - 40 4.475,00 99,00
107-1108 15- 30 40 - 60 4.625,00 99,00
107-1109 15- 30 60 - 80 5.325,00 99,00
107-1200 İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:

Debi: m3/ h Basıne: mSS
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107-1201 0- 10 30 - 60 6.225,00 99,00
107-1202 0- 10 60·90 6.425,00 99,00
107-1203 10 - 30 30 - 60 6.600,00 118,00
107-1204 10 - 30 60 - 90 7.475,00 118,00
107-1205 30 - 60 30 - 60 9.725,00 133,00

107-1206 30 - 60 60 - 90 11.725,00 133,00

107-1300 Üç Pompah Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:
Debi: m3! h Basınç: mSS

107-1301 0- 20 30 - 60 7.125,00 116,00

107-\302 0- 20 60 - 90 7.425,00 116,00
107-1303 20 - 50 30 - 60 9.700,00 133,00
107-1304 20 - 50 60 - 90 10.600,00 133,00

107-1305 50 - 80 30 - 60 11.800,00 145,00
107-1306 50 - 80 60 - 90 14.975,00 145,00
107-1307 80 - 120 60 - 90 17.700,00 163,00

107-1400 Dört Pompah Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:
Debi: m3! h Basınç; mSS ""p$~-=-'.

107-1401 0- 30 30 - 60 /',,#:" ~ .....,~- 7.600,00 121,00..'ii,',. > ~,#.*

107-1402 0- 30 60 - 90 i
... "

.<~<,. }-:t ~ \ 121,00&>- 9.450,00

107-1403 30 - 60 30 - 60 :1 "~,,~. ./,'" ;,.a 1 9.800,00 145,00:. ~~ iri !.,'t, ""'f" ~ı.ı:

107-1404 30 - 60 60 - 90 ·t~..,;..t ' . j "if' ... 1 11.150,00 145,00~" ..A' ı. ~..;:.v;~ ~~ Jd .

107-1405 60 - 90 30 - 60 \~~ '4.> -,".;...;;--" '-v J.i 15.125,00 163,00.~ ........,. ..,,~
107-1406 60 - 90 60 - 90 "\ e . ~~"" 19.875,00 163,00' %. ~ K?~~~ .~.

107-1500 Beş Pompah Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor: ".~~\ ....-,~(;;;.:;ı;.-;7

Debi: m3! h Basınç; mSS

107-1501 0- 40 30 - 60 10.200,00 133,00
107-1502 0- 40 60 - 90 10.875,00 133,00
107-1503 40 - 80 30 - 60 12.525,00 157,00
107-1504 40 - 80 60 - 90 15.650,00 157,00
107-1505 80 - 120 30 - 60 17.700,00 163,00
107-1506 80 - 120 60 - 90 23.800,00 163,00
107-1600 Altı Pompah Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:

Debi: m3! h Basınç: mSS

107-1601 0- 50 30 - 60 11.175,00 157,00
107-1602 0- 50 60 - 90 11.975,00 157,00
107-1603 50 - 100 30 - 60 14.100,00 163,00
107-1604 50 - 100 60 - 90 17.500,00 163,00
107-1605 150 - 200 30 - 60 22.925,00 169,00
107-1606 150 - 200 60 - 90 28.700,00 169,00
107-1607 200 - 250 60 - 90 32.400,00 181,00 .

108-000 SU YUMUŞATMA CİHAZI: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 80) (T.S.E Kalite Belgeli).
Aşağıdaki özellikleri belirtilen tuz kaybı ve kazan! pasa karşı içten ve dıştan plastik
esaslı epmey veya epikot boya ile iki kat boyanmış kuartz kum filtreli, sentetik
reçineli; su yumuşatma cihazının; icabında ters yıkamayı temin edebilecek şekilde

uygun çapta iki kat yağlıboyalı galvanizli boru donatımı, iki kat yağlıboyalı bir tablo
üzerinde tertiplenmiş vanaları, giriş ve çıkış manometreleri, deney suyu alma
muslukları ve su sayacı ile birlikte işyerinde temini, beton kaidesinin yapılması

tesisata bağlanması; su sertliğini tespit için gerekli, solüsyonu, bireti şişesi; camlı
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN CİNSİ

çerçeve içerisinde işletme - bakım talimatı ve kaya defteri ile birlikte işler halde
teslimi. (Su saati ve beton kaide fıyatı ilgili birim fıyatlardan ayrıca ödenecektir.)
İşletme basıncı 6 atmosfer.
NOT: depoların tamamı galvaniz yapıldığı takdirde, ilgili montajlı birim fiyatlar %
23 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Debisi m3 m3 i reg. F. Sertliği i reg.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

108-101 1 8 240.000 1.700,00 93,00
108-102 2,5 20 600.000 2.100,00 98,00
108-103 5 40 1.200.000 3.575,00 102,00
108-104 7,5 60 1.800.000 :;:.'.-·-~:;"7' 4.075,00 109,00,-
IOg-I05 LO 80 2.400.000 .,i ~~.

$1o'~-4.ıt.\Jt). ~
5.075,00 116,00-~,

108-106 15 120 3.600.000 /"0 ($~~.ı~ /~:~~~:.: -, \~.~:~~ ~ '\ 7.675,00 121,00
108-107 20 160 4.800.000 ~ "',";" " o,. .;.~: ; - ~ ı~ ~ ~ \ \ 8.600,00 143,00, " -v.. .' .;:. ~',

i Og-108 25 200 6.000.000 Y~ ~. ~.~:\,,<.~;.;~::~~/F.~;~' tl p 9.750,00 154,00
108-109 30 240 7.200.000 \~ ~~\~~~~ v'';

%.
~:t 163,0011.425,00

U 10g-1LO 40 320 9.600.000 ·ı~~~.'1 ~:T;7{%~2:·~::t-7;? 13.575,00 170,00' ...-'.... ,

108-III 50 400 12.000.000
_....:':~?:,;;

15.550,00 174,00
108-200 İki kazanlı su yumuşatma cihazı. (Tandem):

Kalite belgeli. Tuz kabından başka iki kazanlı her bir kazanı üstteki kapasitede B.F.
no.:I 08- i OO'deki montaj lı birim fıyatlar ve montaj bedelleri %70 artınlarak

uygulanır.

o

108-300

108-400

108-500

108-600

108-601

l0g-602

108-603

108-604

108-605

108-606

108-607

108-608

108-609

108-610

Magnetik tip su yumuşatma cihazı (ithal malı)(*)

Prospektüsü onanmak suretiyle seçilecek boru üzerine takılabilen içinden akan sert
suyu çok' kuvvetli magnetik sahadan geçirmek suretiyle içinde mevcut tuzların

ayrışmasını ve çökrrıesini temin eden ve kireç taşına mani olan cihazın işyerinde

temini, yerine montajı ve kusursuz çalışır durumda teslimi.

Elektronik su arıtma cihazı: (*)
Prospektüsü onanmak üzere, düz boru üzerine takılabilen tipte, içinden geçen suyu
çok kuvvetli elektro-fiziksel yöntemle etkileyerek, suyun içinde; bileşikleri, pası ve
benzeri yabancı maddeleri çözerı çözülmüş bileşkelerin tekrar birleşmesinde, kireç
taşına ve paslanmaya engel oları, cihazlardaki ve borulardaki paslanmasının devam
etmesini durduran cihazın işyerinde temini, yerine montaji, elektrik kumanda
tablosunun ve bağlantılarının yapılması çalışır halde teslimi.

Sentetik reçine: (Ölçü: kg. ihzarat: % 60)

Magnetik tip su yumuşatma cihazı:

TSEK belgeli, düz boruya takılabilen vidalı veya flanş bağlantılı tipte içinden akan
sert suyu, çok kuvvetli statik Magnetik ortamdan geçirmek suretiyle etkileyerek su
içinde bulunan taş yapıcı tuz iyonlarını polarize ederek, boru ve cihaz çeperlerinde
kireç taşının oluşmasını önleyen cihaz ve borulardaki kireç tabakalarının yumuşama

ve ayrışmasını sağlayacak şekilde fizikselolarak ayrışmasını, çözülmesini ve
çökrnesini sağlayan sürekli mıknatıslı Magnetik su yumuşatma cihazının temini,
yerine montesi ve çalışır halde teslimi.

Bağlantı çapı 15 f3 mm. (I/2") vidalı

Bağlantı çapı 20 f3 mm. (3/4") vidalı

Bağlantı çapı 25 f3 mm. cı") vidalı

Bağlantı çapı 32 f3 mm. cı ı/4") vidalı

Bağlantı çapı 40 f3 mm. cı 112") vidalı

Bağlantı çapı 50 f3 mm. (2") flanşlı

Bağlantı çapı 65 e mm. (2 112") flanşlı

Bağlantı çapı 80 f3 mm. (3") flanşlı

Bağlantı çapı 100 f3 mm. (4") flanşlı

Bağlantı çapı 50 e mm. (2") flanşlı

5,25 0,20
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108-611 Bağlantı çapı 65 "mm. (2 1/2) Flaşlı

108-612 Bağlantı çapı 80 "mm. (3") Flaşlı

108-613 Bağlantı çapı 100 "mm. (4") Flaşlı

(*) B.F.T 108-300 -400-600'deki imalatıarın bedelleri fatura üzerinden sözleşme

hükümlerine göre ödenecektir. Bu imalatlara ait her türlü proje ve prospektüsler
idarece tasdik edilmiş olacaktır

10B-700 Tam otomatik su yumuşatma cihazl(Ölçü: Adet; İhzarat:BO) ( 1-39103 / saat)
Aşağıdaözellikleribelirtilen, reçine tankı ISO belgeli polipropilen üzeri cam elyaf
takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar norınlanna uygun ST 37
çelikten mamul, içi ve dışı TS 914 EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırına galvaniz
kaplama yapılmış, test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, tuz kabı tuzlu
suyun oluşturacağı korozyona dayanıklı polietilen malzemeden mamul, en az
rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapaklı, içinde tuzlu su emiş borusu,
boru ağzında filtresi, PVC borudan tuzlu su emiş borusu koruyucusu, tuz tankı taşma

borusu ve boşaltma ucu olacaktır. Reçine yatak yüksekliği min. 0,7 ile max. i ,2 m.
arasında, reçine taşıyıcı kuars filtre Çakılı yatak yüksekliği 25-35 cm arası olan, çıkış

hattındaki sayaçtan aldığı sinyaller ile daha önceden programlanan ve cihaz
kapasitesi kadar yumuşak su geçtiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan, . - - ~.-

rejenerasyon kademeleri, gerekli tuz miktarı ve süreleri fabrikasyon ·v -;.,-z:. :ı.",,_-:;:

ayarlı/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanıklı plastik veya metal malzemeden .~.
-:::~ .. ' :,.;... ~v ":::;

<~

imal edilmiş, mikroişlemeili veya elektro mekanik rejenerasyon için gerekli tuzlu '..
.~ ;',>:~ ~1:~~~.. .(,~ -,'-

suyu hazırlayabilen, çok yollu uluslararası kalite belgeli tanınmış markalı, otomatik

{t{(~
vanalı iki adet numune musluğu ve giriş ve çıkış manometreleri bulunan, tank

~f~1J
içindeki su dağıtımı ve toplaması platforın üzerine monteli süzgeçlerve/veya ahtapot
yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolalılcla bağlanacak

şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış su yumuşatma cihazının işyerinde ~:\~~"~~.~!;~' ~.
temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, su sertliğinin ölçümü için
gerekli test kiti ve türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. '~~:'\.; s:
Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.

"'~-......- ----:-~,-:; .

NOT: Giriş suyu sertliği 30 °Fr kabul edilmiştir. Buna göre reçine kapasitesi 6000 o

Fr/litre reçine kabul edilmiştir.

-Su yumuşatma cihazı yatak hızı 30 - 35 misaat olmalıdır.

-Tank ebatları min. % 40 kabarına payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

Debi Kapasite Reçine Miktarı °Fr SertJRej.
m3/saat m3/rej lt:.

108-701 1,0 7,0 35 210.000 3.675,00 191,00
108-702 1,5 10,0 50 300.000 3.750,00 191,00
108-703 2,25 15,0 75 450.000 4.275,00 191,00
108-704 3,0 20,0 100 600.000 5.600,00 191,00
108-705 3,75 25,0 125 750.000 8.650,00 259,00
108-706 4,5 30,0 150 900.000 8.750,00 295,00
108-707 6,0 40,0 200 1.200.000 10.125,00 350,00
108-708 9,0 60,0 300 1.800.000 12.400,00 318,00
108-709 12,0 80,0 400 2.400.000 16.250,00 387,00
108-710 15,0 100,0 500 3.000.000 21.475,00 469,00
108-711 18,0 120,0 600 3,600.000 21.575,00 489,00
108-712 24,0 160,0 800 4,800.000 27.250,00 625,00
108-713 30,0 200,0 1000 6,000.000 33.375,00 937,00
108-714 35,0 240,0 1200 7,200,000 36.400,00 937,00
108-715 39,0 260,0 1300 7,800,000 37.500,00 937,00
10B-BOO Tam otomatik su yumuşatma cihazl(Ölçü: Adet İhzarat:BO)(45-135103/ saat)

Aşağıda özellikleri belirtilen, reçine tankı,TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST
37 çelikten mamul, içi ve dışı TS 914'e uygun sıcak daldırına galvaniz kaplama veya
içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile
boyanmış ve girilen programı en az bir ay süreyle hafızasında tutabilen
mikroişlemeili kontrolü bulunan, bu vana ve/veya korıtrolörden kumanda alan

34



o

o

Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

diyafram vanaların tahriki için gerekli hava veya suyu yönlendiren otomatik vana
grubu, ham suyu ve proses sularını yönlendirerı, metal veya plastik gövdeli, kauçuk
diyaframlı,vana içi parçaları suyun korozyonuna dayanıklı pirinç malzeme, tesisat
bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8 atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş

yeterli sayıda diyafram vanalı olacaktır.Diğer özellikleri B.F. 108-700 ün aynı.

Debi Kapasite Reçine Miktarı °Fr Sert./Rej.
m3/saat m3/rej lt:

108-801 45 300 1500 9.000.000 47.325,00 978,00
108-802 60 400 2000 12.000.000 56.200,00 1.030,00
108-803 75 500 2500 15.000.000 67.400,00 826,00
108-804 84 560 2800 16.800.000 77.400,00 826,00
108-805 HO 760 3800 22.800.000 85.250,00 890,00
108-806 135 900 4500 27.000.000 107.950,00 930,00
108-900 İki tanklı su yumuşatma cihazı (tandem)

TSEK belgeli tuz kabından başka iki tanklı, her bir tankı 108.700 ve i 08-800 deki
montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 90 arttırılarak uygulanır.

109-000 SOGUK VE SıCAK SU KOLLEKTÖRÜ: (İhzarat: %40)
Kalorifer tesisatı B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden
sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş koliektörün işyerinde temini ve
konsollar üzerinde, duvarda yerine montaj ı.

109-100 Kollektör borusu galvanizli (Ölçü: m.)

109-101 500 mm. (2") 22,00 7,70
109-102 800 mm. (3") 30,50 8,70
109-103 1000 mm. (4") 41,00 9,90
109-104 1250 mm. (5") 51,00 10,90
109-105 1500 mm. (6") ,,~-:~' -."":..... ":1.":',"~..:et..;~ 59,00 12,00
109-200 Kollektör ağzı: GalvanizIi manşonlarla (Ölçü: Ad.:). _/~ ,,~' , '{;;%- -'<-.....~_

109-201 15 0 mm. flanşlı i
~.......

.~ ~\t<,. ~_ ........~
~.

109-202 20 0 mm. flanşlı . "". .~ "...-."" '$> ....~ \ 2,90 1,65''';''~'''t !>i' ır, .... -,..." - ~. ~ - ~

109-203 25 0 mm. flanşlı

f~ '" \ '~:," '~ 3,20 1,65~. • ~ j; •

109-204 32 0 mm. flanşlı _~~"1. .~~ ~"~.;--~~" 3,60 1,65
109-205 40 0 mm. flanşlı "'\'\. €'..w'~ <ı'" ~rf.j. . 4,00 2,55~" .".~"-<;:tW

109-206 50 0 mm. flanşlı ''io:"~~~;:;;-(_~;--:+ı-?"'"':' 4,40 2,55
109-207 65 0 mm. flanşlı 5,00 2,55
109-208 80 0 mm. flanşlı 6,00 2,55
109-209 100 0 mm. flanşlı 6,40 3,60
109-210 125 0 mm. flanşlı 7,00 3,60
109-300 Termometre, hidrometre ve boşaltma ağızları (Ölçü: Ad.) 1,20 9,00
110-000 SıCAK SU ÜRETİCİLERİ: (Ölçü: Ad.: ihzarat: %80 TS-736)

110-100 Bakır boru serpantinIi boyler: (TS-736)
NOT: Boyler antipas boya yerine, galvaniz banyosuna batırıldığı takdirde ilgili
montajlı birim fiyatlar % 20 artırılacak, montaj bedelleri artınlmadan aynen
uygulanacaktır. Yaylı emniyet ventili termometre ve izole bedeli ilgili birim
fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere. TS-736/6-9 yatık ve dik sistemde imal edilmiş

pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı ve
6 atmosfer işletme basıncının 1,5 katı basınca dayanıklı kazanı; serpantin grubu
bağlanacak şekilde flanşlı kapağı, komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az i
mm. et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, 7 atmosfere kadar
ayarlanabilen yaylı emniyet ventili; 1200C göstergeli, korunmalı ve renkli sıvılı

termometresi; contası ve cıvataları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata
bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü teknik yalıtım

malzemesi ile B.F.T 230-104'e göre uygun olarak yalıtım yapılması.
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110-400

110-401

110-402

110-403

110-404

110-405

110-406

110-407

110-408

110-409

110-410

110-411

Bakır boru serpantinli
B.F.T 110-100'ün aynı.

150 Litre

200 Litre

300 Litre

500 Litre

800 Litre

1000 Litre

1500 Litre

2000 Litre

2500 Litre

3000 Litre

4000 Litre

YAPILACAK İşİN CİNSİ

10 atmosfer işletme basınçlı boyler, diğer özellikler

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

447,00

491,00

684,00

983,00

1.375,00

1.525,00

2.050,00

2.425,00

3.150,00

3.425,00

4.250,00

Montaj
Bedeli·
YTL

70,00

78,10

80,50

84,00

108,40

118,90

132,90

135,30

149,20

170,20

188,90

/ _"
u

o

110-412

110-500

110-600

110-610

110-611

110-612

110-613

110-614

110-615

110-616

110-617

110-618

110-619

110-620

110-621

110-622

5000 Litre

Demir boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, diğer özellikler
B.F.T 110-200'ün aynı: B.F. No.: 110-400'deki montajlı birim fiyatlar % 10
eksiıtilerek montaj bedelleri eksiitilmeden aynen uygulanır.

Çift cidarlı 10 atmosfer işletme basıncı boyler diğer, özellikler B.F.T. 110
300'ün aynı:

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedeli BFT ii0-500'deki gibi ödenecektir.

Tek Serpantinli Hızlı Boyler;
PrEN 12897 standardında, dik sistemde imal edilmiş, temizleme kapağına sahip,
istendiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilmesine uygun ağzı bulunan, gövde içi
serpantin dış yüzeyi minimum 180 mikron emaye ile kaplanmış, i Oatmosfer işletme

basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi; TS ıso 1129 standartlarına

uygun serpantin grubu; iç yüzeyalanı için 200 gr/rn2 ağırlığında magnezyum
anodu.göstergeli pürjörü, gövdesi 40 kg/m' yoğunlukta, 5 cm kalınlığında poliüretan
ile izole edilmiş, izole üstüne minimum 0,70 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf

veya aynı işlevi görebilecek dış kılıflı, ikili.üçlü.dörtlü grup olarak bağlanarak

toplam kapasiteyi arttırabilecek özelliğe sahip hızlı tip boylerin işyerinde temini,
tesisata bağlanması.

Not: Hızlı boylerin ikili, üçlü veya dörtlü grup olarak bağlantı yapılması durumunda
bağlantı kollektörleri için montajlı birim fiyatlar %10 arttırılarak ödenecektir.
Kollektör bağlantılarında bulunan vanaların bedeli ilgili birim fiyattan ayrıca

ödenecektir.

i 00 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 450 Lt/h

150 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 850 Lt/h

200 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 1050 Lt/h

300 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 1100 Lt/h

350 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 1250 Lt/h

500 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 1450 Lt/h

600 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 1450 Lt/h

800 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 1800 Lt/h

i 000 Lt - Minimum sıcak su çıkış debisi: 2000 Lt/h

Çift Serpantinli Hızlı Boyler;
Diğer özellikler B.F.T. 110-610'un aynı; B.F No:110-610'deki montajlı birim
fiyatlar %15 arttırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.

Bakır Borulu Tek Serpantinli Hızlı Boyler:
Demir boru serpantin yerine bakır boru serpantinli olması durumunda, diğer

özellikler B.F.T 110-610'nun aynı: B.F. No:110-610'daki montajlı birim fiyatlar %
i Oarttırılarak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.

Bakır Borulu Çift Serpantinli Hızlı Boyler:

4.900,00

1.075,00

1.350,00

1.600,00

1.900,00

2.050,00

2.425,00

2.875,00

3.700,00

4.925,00

209,90

104,00

115,50

127,10

150,20

150,20

173,30

184,80

207,90

231,00

36



o

I--.J

Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
Demir boru serpantin yerine bakır boru serpantinli olması durumunda, diger
özellikler B.F.T 110-610'nun aynı: B.F. No:l10-610'daki montajlı birim fiyatlar %
25 arttırılarak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.

110-630 Elektrik Isıncı Ve Panosu ilavesi;
B.F.T.110-6İo ve B.F.T.110-620'de belirtilen hızlı tip boylere 2 kw elektrikli

standart ısıtıcı ve pano ilavesi 338,00
110-640 Akümülasyon Tankı ;

Serpantinsiz olarak imal edilmiş, diger özellikleri B.F.T 110-610' un aynı, B.F.T.
110-610'daki belirtilen fiyatlarından %10 eksiltilerek,montaj bedelleri eksiltilmeden
ödenir.

110-650 Elektrik Isıtıcılı Sıcak Su Üreticisi;
Projecinin belirleyeceği kapasiteye uygun olarak B.F.T 110-640 üzerine elektrikli
ısıtıcı ve pano baglanarak imal edilmiş elektrik ısıtıcılı sıcak su üreticisi, diger
özellikler B.F.T 110-640' ün aynı. Montajlı birim fiyatlar B.F No:ll0-640' deki
montajlı birim fiyatlara ilave edilerek ödenecek, montaj bedelleri artırılmadan aynen
uygulanacaktır.

110-651 Ix2 Kw Isıtıcılı pano 209,00

110-652 i x 3 Kw Isıtıcılı pano 281,00

110-653 Ix4 Kw Isıtıcılı pano 316,00

110-654 2x3 Kw Isıtıcılı pano '~i:<'''~ 624,00

110-655 2x4 Kw Isıtıcılı pano
"
ıL. o 'c,", ~~ "\.. 665,00

110-656 2x5 Kw Isıtıcılı pano ~~"ty /~~ :~;.~,-~'- ...\ .~~7 ?"~, ~t 800,00-: :v.;. \~.'~
; ., <.I<i;'

!. ." -- i ~.110-657 3x4 Kw Isıtıcılı pano > ıi
:-::ı..:. .\ \.~. r; ~ .... 1.150,00'::','

110-658 3x5 Kw Isıtıcılı pano ~\ ;;' .,~ . :...." .;~:~ ~;-~_t""fF~:;
:- :::,.

/;.! .f 1.250,00

110-659 '\... "",,'".;/:i~
-..

""';.cı
'~~4'3 x6 Kw Isıtıcılı pano

i.~ ~) 1.325,00
110-660 3 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano <: a~iSii'~;~::~:,

('.
1.400,00

110-661 3x8 Kw Isıtıcılı pano
" ,. < ~

1.750,00
110-662 -e- 3 x LO Kw Isıtıcılı pano 1.875,00
110-663 3 x 12 Kw Isıtıcılı pano 2.050,00

110-680 Çift Cidarlı GüneşEnerjisi Boyleri;
Yatık sistemde çift cidarlı olarak imal edilmiş, gövde içi minimum 180 mikron
emaye ile kaplanmış, 8 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı basınca dayanıklı

gövdesi; gövde üstüne 40 kg/m' yoğunlukta, 5 cm kalınlığında poliüretan malzeme
ile izole edilmiş, izole üstüne minimum 0,70 mikron elektrostatik toz boyalı galvaniz
sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek kaplama kılıflı çift cidarlı güneş enerjisi
boylerinin işyerinde temini ve tesisata bağlanması.tfsoyler izolasyonun cam yünü
olması halinde, montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek,montaj bedelleri aynen
uygulanır.)

110-681 85 Litre 488,00 89,00
110-682 100 Litre 543,00 100,00
110-683 120 Litre 592,00 110,00
110-684 150 Litre 671,00 131,00
110-685 170 Litre 764,00 157,00

110-686 200 Litre 869,00 210,00

110-687 300 Litre 1.125,00 262,00

110-690 Tek Cidarlı(Açık Sistem) Güneş Enerjisi Boyleri;
Diger özellikleri B.F.T 110-680 un aynı; B.F. No:110-680' deki montajlı birim
fiyatlar %10 eksiltilerek,montaj bedelleri aynen uygulanır.

110-691 iç Yüzeyi Galvanizli Güneş Enerjisi Boyleri;
Diger özellikleri B.F.T 110-680 un aynı; B.F. No:l10-680' deki montajlı birim
fiyatlar %10 eksiltilerek,montaj bedelleri aynen uygulanır.

110-692 iç Yüzeyi Epoxy Boyalı Güneş Enerjisi Boyleri;
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK işİN CİNSİ

Diger özellikleri B.F.T 110-680 un aynı; B.F. No:llO-680' deki montajlı birim
fiyatlar % i Oeksiltilerek,montaj bedelleri aynen uygulanır.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

o

o

110-700

110-701

Güneş enerjisi toplayıclları:(Ölçü:m2.;İhzarat:%60)(TS- EN 12975-1)
TS-EN 12975-1 'e uygun olarak imal edilen, TSE uygunluk raporu, test raporu ve
ürün özellikleri ilgili makama sunulacak olan düz sıvılı sabit güneş enerjisi
kollektörlerinde; enerji koruma ve kirliliği azaltma amaçlarıyla tasarımında geri
dönüşümü olmayan malzemelerden kaçınılmalı veya mümkün olan en az düzeyde
kullanılmalı, alüminyum malzemeler AL-6063 Etial-60 alaşımlı, hurda alüminyum
içermeyen, yanıcı olmayan malzemeler kullanılrnahdır.Kollektörkutusu su geçirmez
ve yoğuşan suyu koltektör içine biriktirmeyecek şekilde yapılmış

olmalıdır.Kollektörleren yüksek durgun sıcaklığında bile kaplama içinde istenmeyen
bir gerilim meydana gelmediğini garanti etmelidir. Kollektörler, yaz boyunca maruz
kalabilecekleri ısıI şoklara ve durgunluk şartlarında oluşabilen en yüksek sıcaklıklara

dayanabilecek malzemeden yapılmalı.kollektörparçaları ve malzemeleri kollektörürı

ısınması ve soğuması sonucunda oluşan mekanik yüklere dayanıklı, yağmur, kar,
dolu, rüzgar, yüksek rutubet ve hava kirleticiler gibi etkenlerin sebep olduğu çevre
etkilerine de dirençli olmalıdır.Paneller; fırın mat boyalı veya püskürtme yöntemiyle
boyanmış, mekanik, ısıI ve kimyasal özelliklerine uygun malzemeden yapılmalıdır.

Kesme, kaynak,lehim gibi imalat işlemlerinin absorblayıcı özellikleri üzerindeki
etkisi dikkate alınmalı, absorblayıcı korozyona dayanıklı olmalıdır.Kapağın

saydamlığı, kollektörün kulIanım ömrü boyunca özelliğini kaybetmemelidir.
Kapaklar mor ötesi ışımaya, hava kirliliğine. yüksek rutubete dirençli olmalı ve
kollektör tasarımına bağlı olarak yüksek sıcaklıklarda yoğuşmalıdır.Kasa yan
yüzeyleri ile absorblayıcı arkasında kullanılan camyünü esaslı yalıtım malzemesi en
az 5 cm kalınlığında, ısı iletkenlik beyan degeri? 0,040 W/mK camyünü kollektör
şiltesi olacaktır.Yalıtım malzemeleri; kollektörün durgunluk sıcaklık şartları

süresince ortaya çıkan yerel sıcaklığa dayanıklı olmalı, bu sıcaklıkta kollektörkapağı
içerisinde son yoğuşma, panel performansında azalma veya metal yüzeylerin
korozyonu ile birlikte yalıtımın erimesi, gaz sızdırması kollektörperformansını ciddi
olarak azaltacak ölçüde olmamalıdır.

Notd-Kollektöre tek cam konulmayıp çift camlı olduğu takdirde üst cam 4 mm., alt
cam 3 mm olacak ve montajlı birim fiyatlar % i O arttırılarak, montaj bedelleri
artırılmadan aynen uygulanır.

2-Dilz cam yerine düşük demir oksitli degişik desenli temperli cam kullanımında

montajlı birim fiyatlar %25 arttırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen
uygulanır.

3-Sacdan yapıldığı takdirde montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek,montaj bedelleri
eksiltilmederı aynen uygulanır.

4-Kasa yan yüzeyleri ile absorplayıcı arkasında kullanılan cam yünü yerine
monoblok poliüretan yalıtım kullamlması halinde, montajlı birim fiyatlar %10
arttırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.

Kendinden kanatlı alüminyum panelli kollektör:
Ekstrüzyorı yöntemi ile imal edilmiş, degişik kesitlerde soğurucu kanallı, doğal

sirkülasyonda iç çapı min. 1i mm, cebri sirkülasyonda iç çapı min. 7 mm olmak
üzere kendinden kanatlı alüminyum borulu panel ile yapılmış, min. 3 mm kalınlıkta

düz camlı, min. 50 mm kalınlıkta cam yünü izolasyonlu kollektör; diger özellikler
B.F.T 1l0-700'deki gibi. i 15,00 32,00

110-702

110-703

110-704

110-705

Kenetlerne yöntemi ile imal edilmiş alüminyum panelli kolIektör:
Alüminyum üst ve alt levhanın arasına, taşıma kanalı iç çapı doğal sirkülasyonda
min. i i mm., cebri sirkülasyonda min. 7 mm olmak üzere, alüminyum boru ile
kanatların arada hiç boşluk kalmaksızın birleştirilmesi yöntemi ile imal edilmiş panel
ile yapılmış, min. 3 mm kalınlıkta düz camlı, min. 50 mm kalınlıkta cam yünü
izolasyonlu kollektör; diğer özelliklerB.F.T i 10-700'deki gibi

Ultrasonik kaynak yöntemi ile imal edilmiş bakır panelli kolIektör:
İç çapı doğal sirkülasyonda min. i i mm, cebri sirkülasyonda min. 7 mm olmak
üzere bakır borunun, bakır levha ile ultrasonik kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ile
imal edilmiş panel ile yapılmış, min. 3 mm kalınlıkta düz camlı, min. 50 mm
kalınlıkta cam yünü izolasyonlu kollektör; diger özellikler B.F.T i 10-700'deki gibi

Lehim ile imal edilmiş bakır panelli kollektör:
İç çapı doğal sirkülasyonda min. i 1 mm, cebri sirkülasyonda min. 7 mm olmak
üzere bakır borunun, bakır levha ile lehim yöntemi ile birleştirilmesi ile imal edilmiş

panel, diğer özellikler B.F.T 1l0-700'deki gibi

Kenetlerne vöntemi ile imal edilmis bakır panelli kollektör:

105,00

139,00

120,00
134,00

32,00

32,00

32,00

32,00
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

Bakır üst ve alt levhanın arasına, taşıma kanalı, iç çapı doğal sirkülasyondamin. i i
mm., cebri sirkülasyondamin.7 mm olmak üzere,bakır boru ile kanatların arada hiç
boşluk kalmaksızın birleştirilmesi yöntemi ile imal edilmiş panel ile yapılmış, min. 3
mm kalınlıkta düz camlı, min. 50 mm kalınlıkta cam yünü izolasyonlu kollektör,
digerözellikler B.F.T ii0-700'dekigibi

110-706 Elektrik direnç kaynağı ile imal edilmiş sac panelli kollektör:
Galvaniz sacların alın alına getirilip taşıma kanalı, iç çapı doğal sirkülasyondamin.
i i mm cebri sirkülasyondamin. 7 mm olmak üzere,kanallarteşkil edilerek,elektrik
direnç kaynağı ile aralarının dikilmesi ile elde edilen panel ile yapılmış, min. 3 mm
kalınlıkta düz camlı, min. 50 mm kalınlıkta cam yünü izolasyonlu kollektör; diger
özelliklerB.P.T ii0-700'dekigibi 110,00 32,00

110-707 AI81304 kalite paslanmaz çelik panelli kollektör:
AlSI 304 kalite paslanmaz çeliklerin alın alına getiriliptaşıma kanalı, iç çapı doğal

sirkülasyonda min. i i mm, cebri sirkülasyonda min. 7 mm olmak üzere kanallar
teşkil edilerek,elektrikdirenç kaynağı ile aralarının dikilmesi ile elde edilen panel ile
yapılmış, min. 3 mm kalınlıkta düz camlı, min. 50 mm kalınlıkta cam yürıü

izolasyonlu kollektör;diger özelliklerB.F.T i 10-700'deki gibi 167,00 32,00
110-708 Galvaniz saçtan panelli kollektör:

Kollektör kasası 0,50 mm. kalınhğında galvanizlisaçtan, kollektör panosu 0,75 mm.
galvanizsaçtan imal edilmiş, levhaların ısı hücreli preslenerek, monoblokolarak alın

alına getirilip direnç kaynağı ile kaynatılmış, galvaniz borudan yapılmış giriş ve
çıkış borularının kollektör paneline kaynatılmış galvaniz güneş kolektörünün iş

yerinde temini ve yerine montajının yapılması; diger özellikler B.FT i 10-700'deki
gibi. 115,00 32,00

110-709 Kollektör kasası ve paneli ( 304 krom-nikel) paslanmaz çelik saçtan panelli "cf",,~coc·c'-·'c-·, -.~o'

kollektör: . ,.
Kollektör kasası 0,50 mm kalınlığında (304 krom-nikel) paslanmaz çelikteri.

'." .:ç,~

kollektör panosu (304 krom- nikel) paslanmaz çelik levhalardan ısı hücreli . o.
., ..' " '0

..~'
"

preslenerek, monoblok olarak alın alına getirilip direnç kaynağı ile kaynatılmiş,
.. '~'i .; <, .,'

. :~
,.

'.'0 . . :-.;;
krorn-nikel malzemeden yapılmış giriş ve çıkış borularının kollektör paneline ~.;~

o ..

kaynatılmış, soğurucu yüzeyinin özel mat siyah fırın boya ile boyanmış, yanları ie. ;;'<;. ;.' -." -
,

~~::":':~:~
" "

arkası cam yünü veya benzeri malzeme ile tecritli, dış etkenlere karşı silikon v~ya ,;,.

benzeri malzeme ile sızdırmazlığı sağlanmış, üst örtüsü tek camla kaplı paslanrriaz,
çelik güneş kollektörünün iş yerinde temini ve yerine montajının yapılması; diğer'

özelliklerB.P.T i 10-700'deki gibi. 32,00
110-800 Basınç regülatörü:

Isıtıcı sıvı devresinetakılmak üzere regülatörün işyerinde temini,yerine montajı, 18,00 3,80
111-000 DEMİR ME8NET: (Ölçü: kg.:)

Demir konstrüksiyondan gerekli ölçü, şekil ve dayanırnda dayanak yapılması her
türlü kaynak ve bağlantı malzemesidahil imali yerinerrıontajı; iki kat sülyenüzerine
iki kat yağlı boya ile boyanması (onanlı hesap ve resmine göre) Birim Fiyatları

23.i 76'dan ödenecektir.

112-000 TERM08İFON: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

112-100 Rezervuarlı termosifon, (T8-733)
En az 0.8 mm.Iik bakır levhadan takriben 0 36 cm. ölçüde boşaltmalı kör tapalı

silindirikkazanı; soğuk ve sıcak su bağlantıları için 20 mm.Iikpirinç rakorları; Depo
dibine kadar uzatılmış 20 mm.Iik galvanizli soğuk su borusu; i mm.lik galvanizli
sacdan, üst ağız kenarları kordonlu, şamandıralı iS mm. flotorlü, 20 litrelik
rezervuarı sağlam bir şekilde konsolları üzerinde tespiti, IS mm.Iik pirinçten
kromajlı rezervuar ara rnusluğu ile i O mm. kurşun borusu; kazandan rezervuar
üstüne kadar uzatılmış IS mm. galvanizli borudan nefesliği; 20 mm.lik soğuk-sıcak

su kurşun boruları.kömür ve odun yakabilen geniş hücreli, kendinden ızgaralı,

muntazam dökülmüş pik sobası ve menteşeli pik kapağı külü dökmek için ızgara

üzerinde kolayca hareket edebilen dışardan kumandalı sürgüsü; 1. mm kalınlığında

siyah sacdan tutamaklı küllüğü, 0.6 mm kalınlığında siyah sacdan takriben 0 13
cm.lik en fazla 3 m uzunlukta duman borusu ile birlikte işyerinde temini yerine
montajı (100 L) 79,00 22,00

112-200 Gaz yağlı termosifon: (T8E kalite belgeli)
Takriben 100 litre hacminde, 5 atmosfer işletme basıncına dayanıklı 3 mm.lik çelik
sacdan imal edildikten sonra içi tamamen emaye, dışı fırın boyası ile boyanmış

takriben i Olitre hacminde fırın boyalı gaz deposu;kademelitermostadı; karbüratörü
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Fiyat

No:

112-300

112-400

113-000

YAPILACAK İşiN CİNSİ

hava ayar kelebeğini havi en fazla 3 m uzunlukta galvanizli 06 mm. duman borusu
ile birlikte işyerinde temini bacaya ve tesisata bağlanması.

LPG'li termostfon BFT. 112-200'ün aynı.

Katı yakacaklı çift cidarh çelik termosifon:
TSE kalite belgeli, doğrudan şehir suyu şebekesine bağlanacak şekilde yapılmış

takriben 75 ila 85 litre hacminde çift cidarlı; iç cidarı 12 atmosfer tecrübe 6 atmosfer
işletme basıncına dayanıklı; en az 2 mm. çelik sacdan imal edildikten sonra içi ve
dışı tamamen emaye kaplı su kazanlı dış cidarı ise 0.80 mm. çelik sacdan, alkaliye
dayanıklı akrilik fınn boyalı veya emaye kaplı;sıcak su, soğuk su ve kazan boşaltma

bağlantı ağızları, kömür ve odun yakabilen geniş hücreli döküm, ızgaralı dışı çelik
sacdan emaye kaplanmış sobası en fazla 3 metre uzunlukta galvanizli 0.60 mm
duman borusu ile birlikte işyerinde temini bacaya ve tesisata bağlanması.

NOT: T.S.E kalite belgeli 75 ile 85 litre hacimli çift cidarlı (alev cidarlı alev
gömlekli) termosifon kullanıldığı taktirde i 12-400 poz. no'daki montajlı birim
fiyatlar% i Odüşürülerek montaj bedelleri aynen uygulanır.

HAVALANDıRMA BORU VE ŞAPKASı: (Ölçü: Ad.: ihzarat % 40):
çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pissu borusuna
takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar boyda 12 No'lu
çinko sacdan veya plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının işyerinde

temini ve yerine montajı.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

231,00

Montaj
Bedeli
YTL

25,50

113-100

113-101

113-102

113-103

113-200

113-201

113-202

113-203

Havalandırma boru ve şapkası çinko sacdan.

70 e mm.

100 e mm,

125 e mm.

Havalandırma boru ve şapkası PVC'den:

70 e mm.

100 e mm.

125 e mm.

5,90

6,40

7,40

4,20

5,20

6,20

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10
114-000

115-000

115-100

II 5-101

115-102

ll5-103

115-104

115-105

115-106

115-107

115-108

116-000

116-100

116-101

ÇÖP YAKMA FıRlNI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: verilmez)
İçten içe takriben 15x170x200 cm. ölçüde; aralarında 5 cm. kalınlığında 70 kg/m'
yoğunlukta taş yünü yalıtım levhası olmak üzere içi ateş tuğlası, dışı adi tuğla ile
örülrrıüş yanma hücresi ile duman hücresi ateş tuğlasından her perde ile ayrılmış

kagir fınnı; kül alma, artık alma ve vantilatör kapakları; pik döküm ızgarası.z

mm.lik siyah sacdan e 40 mm.lik sürgülü ve kapaklı çöp atma borusu ile birlikte
işyerinde temini, imali, montajı (onanlı imalat projesine göre) (İnş Birim
Fiyatlarından ödenmek üzere tahminen)

HAVAGAZI MUSLUGU: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TS-EN- 1106 )
TS-EN- 1106 'ya uygun pirinçten dört köşe başlı havagazı kesme musluğunun

işyerinde temini ve yerine montajı,

Havagazı kapama musluğu:

iS e mm. (112")

20 e mm. (3/4")

25 e mm. (1")

32 e mm. (I 114")

40 e mm. cı 112")

50 e mm. (2")

65 e mm (2 112")

80 e mm. (3")

HAVAGAZI HORTUM MUSLUGU: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
TS-EN-1106 'ya uygun, hortum takmaya müsait ağızlı, iç vidalı, musluğun işyerinde

temini ve yerine montajı.

Pirinç musluk bir bekli: (TS-507/5)

LS 0 mm. (112")

1.297,00

2,25

2,50

3,15

3,35

5,20

10,40

15,60

19,80

2,20

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,50
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Birim
Fiyat

No:

116-102

116-103

116-200

116-201

116-202

116-203

116-300

116-301

116-302

116-400

116-401

116-402

117-000

117-100

i 17-101

117-102

117-200

117-201

117-202

117-300

YAPILACAK İşİN cİNsİ

20 0 mm. (3/4 ")

25 0 mm. (i")

Pirinç musluk, iki bekli: (TS-EN-1106)

15 0 mm. (1/2")

20 0 mm. (3/4 ")

25 0 mm. (1")

Pirinç kromajlı musluk, bir bekli: (TS-EN-1106)

15 0 mm. (l/2")

20 0 mm. (3/4")

Pirinç kromajlımusluk, iki bekli: (TS-EN-1106)

iS 0 mm. (1/2")

20 0 mm. (3/4")

ŞOFBEN: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80) (*) (TS- 615 EN 26)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 0\.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, üzeri emaye şofbenin, en fazla üç
metre duman borusuyla birlikte işyerinde temini, tesisata ve bacaya bağlanması

kendi gövdesi içinde elektrik çakmağı bulunması halinde montajlı birim fiyatları %
4 artırılarak ödenecektir.
(*) Not: Su regülatörlü şofbenlerin (su basıncı ve debisini ayarlayan değerde sabit
tutabilen bir su regülatörüne sahip olan ve ayarlanan debinin basınç değişmelerinden

etkilenmeyen şofben) veya termostatik kontrollü şofbenlerin (istenen çıkış suyu
sıcaklığını bir termostat düzeni ile sürekli ölçüp regülasyon yapan, su debisi değişse

de ayarlanan değerde sabit sıcaklıkta su veren şofben). Kullanılması halinde i 17
i Oi -20 i pozlarındaki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılarak, montaj bedelleri
artırılmadan aynen ödenecektir. (Bu tip şofbenlere ayrıca elektrik çakrnağı bedeli
ödenmeyecektir. )

Doğalgaz şofbeni (TS EN 20015)

LO Umin

13Umin

LPG şofbeni (TS EN 20015)

10 Umin

13 Umin

Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 11.0 i .2002 tarih ve sayı 24637
yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak
üretilmiş,

Montajlı Montaj
Birim Fiyat Bedeli

YTL YTL

2,30 1,50

2,50 1,60

2,75 1,60

3,00 1,60

3,30 1,50

2,15 1,55

2,75 1,60

3,00 1,60

3,40 1,55

253,00 21,00

482,00 22,00

253,00 21,00

482,00 22,00

i 17-301

117-302

117-303

117-304

117-305

i 17-306

118-000

15 L 1000 Watt.

40 L 1500 Watt.

60 L 1800 Watt.

80 L 2000 Watt.

130 L 2500 Watt.

200 L 3000 Watt.

MASALAR: (Ölçü: m2.: İhzarat: % 60)
Ofis mutfak, laboratuar vb. yerler için mahalli vaziyete göre gerekli uzunluk,
yükseklik ve genişlikte 60 mm. köşebent demirden çerçevesi; en az 1,5 metrede bir,
32 mm. borudan veya 40x40x4 mm.lik çift köşebenrten ayakları; demirli betondan
tablası ve üst kaplaması altta zeminden takriben 35 - 40 cm. yükseklikte 2 mm.lik
sacdan rafı ve rafın oturacağı 30x30x3 m.lik köşebent çerçevesi; ayakların zeminden
10 cm yüksekliğe kadar siyah renkte diğer madeni kısımları beyaz renkte olmak
üzere iki kat sülyen üzerine iki kat yağlı boya ile boyanması; seyyar olanlarda
ayakların 32 mm.lik demir borudan yapılarak altlanna geçmeli tampon takılması

kullanılır halde teslimi (onanlı tip resmine göre) İnşaat Fiyatları ile ödenmek üzere

256,00

341,00

382,00

431,00

484,00

530,00

21,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00
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118-100

118-101

118-102

118-200

118-201

i 18-202

118-300

118-301

.: 118-302

118-400

118-401

118-402

119-000

119-100

119-101

119-102

YAPILACAK İşİN CİNSİ

tahminen.

Fayans kaplı masa;
Üzerinin L.kalite beyaz renkte fayans ile kaplanması; (inşaat birim fiyatlarından

ödenmek üzere) tahminen

Üstünün ve yanlarının kaplanması veya tip 2'ye göre.

Mozaik kaplı masa:
Üzerinin mozaikle kaplandıktan sonra iyice silinmesi (İnşaat birim fiyatlarından

ödenmek üzere) tahminen.

Yalnız üstünün kaplanması veya tip l'e göre.

Üstünün ve yanlarının kaplanması veya tip 2'ye göre.

Laboratuar masası.

Üzerinin aside dayanıklı 10xl0 cm. ölçüde fayans ile kaplanması; (inşaat Birim
Fiyatlarındanödenmek üzere) tahminen.

Yalnız üstünün kaplanması veya tip i 'e göre

Üstünün ve yanlarının kaplanması veya tip 2'ye göre.

LABORATUAR MASA EVİYESİ (Fayans-camlaşmış çini): (Ölçü: Ad.:
İhzarat: % 60)
Laboratuar veya eczanelerdeki masaların üzerine konulmak üzere aside dayanıklı

eviyesi ve TS-378/3'e uygun ei 32 mm.lik kurşun veya sert plastikten TS-EN-274-1
2-3 'ün ölçülerine uygun, 6 cm. koku fermetürlü en az gOoe sıcaklığa ve aside
dayanıklı sifonu; masa üzerine monte edilebilecek tipte, tek gövdeli, pirinçten
kromajlı laboratuar bataryası ile birlikte işyerinde temini, yerine montaj i ve işler

halde teslimi. (Boşaltma borusu fiyata dahil değildir.)

Fayans camlaşmışçini:

Takriben 40x50x15 cm.

Takriben 40x60x15 cm.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

18,00

20,10

22,30

25,40

11,70

12,70

Montaj
Bedeli
YTL

o
120-000

121-000

ÇEKER OCAK (DİGESTERİUM):(Ölçü: Ad.: İhzarat: verilmez)
Ahşap ve sac konstroksiyon takriben 240xl20x75 cm. dış ölçüde çerçevesi yerden
90 cm. yükseklikte demirli betondan, üstü aside dayanıklı karo kaplama tablası,

tabla altında iki kapaklı içi ve dışı iki kat yağlı boyalı ahşap dolabı; ön cephede karşı

ağırlıklı, hava sızdırmaz, 4 mm. camlı giyotin penceresi ve dekoratif tel kafesli
20x40 cm ebadında hava menfezi; içte asitli buharın temas edeceği bütün yüzeylerin
asbestli çimento levhalardan kaplanması; arka yüzeyde ağır gazların emilmesi için;
altta ve üstte ayarlanabilir parçaları havi asbestli çimento levhadan perdesi; etanj
tipte cam kavanozlu aydınlatma lambası; üstte gerekli ölçüde, havalandırma kanalı

bağlama ağzı masa üzerinde aside dayanıklı emaye kaplama 25x25x i 5 cm.
ölçülerinde su toplama seviyesi ve TS-378/3'e uygun ei 32 mm.lik kurşun sifonu, 3
adet TS-EN-I 106 'e uygun pirinçten kromajlı havagazı musluğu, vakum ve basınçlı

hava için özel muslukları; TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı soğuk su musluğu;

dışta ön cephede pencere altına gelecek şekilde havagazi vakum, basınçlı hava,
soğuk ve aydınlatma lambası için dışarıdan kumandalı vana ve düğmeleri ve topraklı

prizi ile birlikte işyerinde temini ve imali; birleşme yerlerinden hava sızdırmayacak

şekilde yerine montajı aside dayanıklı aspiratör ile aside dayanıklı havalandırma

kanalı yapılması inşaat ve tesisat birim fiyatlarıyla ödenmek üzere tahminen (Tip
resmine göre)

FİLM DEVOLOPMAN TEKNESİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Demirli betondan 80 cm. yükseklikte, içi ve dışı karo fayans ile kaplı sızdırmaz

teknesi ve tuğla ayakları, iki adet TS EN 200/1 'e uygun pirinçten kromajlı 15 mm.lik
soğuk ve sıcak su uzun muslukları uzatma parçaları rozetleri, pirinçten kromajlı 32
mm. (Boşaltma ağzı tapası ve zinciri ile birlikte işyerinde temini ve irnali;
döşemedeki çift geçişli süzgeçterı tekne altına kadar uzanan pik ağzına 32 mm.lik

500,00
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No: YTL YTL

kurşun boru ile bağlanması; İşler halde teslimi. (Tip resmine göre)

121-100 Bir gözlü; takriben 100x50x50 cm. iç ölçüde

121-200 İki gözlü her bir gözü takriben 75x50x50, 100x50x50 cm. iç ölçüde.

121-300 Bir gözlü film devolopman masası: (Paslanmaz Çelik) (Ölçü: Ad.; İhzarat: %
80)
Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş \.50 mm. kahnhkta 100 x 60 x 85
cm üst tablalı, 1.20 mm kalınlıkta 50 x 50 x 25 cm. evyeli i mm kahnhkta 2 adet
film kutulu, taşıyıcı konstrüksiyon 40 x 40 x 1.50 mm kapalı kutu profilden, ayaklar
ayarlanabilir vidah ve tabanı sert plastikten masanın temini ve yerine montajı.

Tesisat bağlantıları BFT 121 - OOO'deki gibi. 793,00 12,00
121-400 İki gözlü film devolopman masası: (Paslanmaz Çelik)

Üst tabla 150 x 60 x 85 cm. ölçülerinde, iki evyeli üç film kutulu. Diğer özellikler
. ,;e;~-;;;i:'62:\90121 - 300'deki gibi. - 14,70

122-000 ororst MASASı: Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) /" 1$: ~.~ """'"'T r,,:. "'i

Bilyalı yataklarda yataklandırılmış dökümden althklı 3600 dönebilen bir ~6lon

f(~~?~~1
1\
\üzerine oturtulmuş ve dönme hareketi istenilen açıda kilitlenebilen; ayak ı}'c;ıa; t;

doğru meyilli oluklu beyaz mermerden tablası; tablaya sızdırmaz şekilde bağl~ş;: t
ve keza tabla ile serbestçe dönebilen 50 mm. galvanizli borusu; yerden en az 13~.

~-;.~ <0.;<~;<c ::. iyüksekliğe ve projede gösterilen yere monte edilmiş ve en az 2 m. uzunlu "aa
kromajlı, spiralli hortumu ve fıskiyesi el tutamağı; çengelli askısı; pres dÖf~ ~;'f& 'J~;kromajlı bataryası ve kromajlı yer süzgeci Tip projesine göre imali ve işyerirı . <; g~~ ~
teslimi ve yerine montajı, • '--,..-:...-;.-=.-~""':::;'

122-100 Mermer Tablası: 200x90x12 cm. 533,00 47,00
122-200 Mermer Tablası: 200x80x 8 cm. 427,00 47,00
122-300 Mermer Tablası: 200x80x 6 cm. 381,00 47,00
122-400 OTOPsİ MASASı: (Paslanmaz Çelik) (Ölçü: Ad. İhzarat: %80)

Tamamı 18/8 Cr - Ni paslanmaz çelik, üst tabla 225 x 100 x 85 cm. ölçülerirıde, 2
mm. kalınlığında paslanmaz çelik ve gider yönünde özel formda eğimli 50 mm. gider
deliği olan, kaide ayakları 40 x 40x 1.2 mm. kalınlığında kapalı kutu profilden.
Dolap ilavesi bataryası ve yer süzgeci ilgili BFT'lerden ödenmek üzere. Diğer

özellikler BH. 122 - OOO'deki gibi. 2.019,00 18,00
123-000 GASİL MASASı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60)

Bilyasız, sabit, yekpare gövde üzerine oturtulmuş diğer özellikler B.F.T. 122-
OOO'deki gibi.

-~

123-100 Mermer Tablası: 200x80x12 cm. 478,00 -~
123-200 Mermer Tablası: 200x80x 8 cm. 374,00 46,00
123-300 Mermer Tablası: 200x80x 6 cm. 314,00 46,00
123-400 GASİL MASASı: (Paslanmaz Çelik)

Tablası 225 x 100 x 85 cm. ölçülerinde sabit yekpare gövde, Diğer Özellikler BFT
122-000'deki gibi 1.700,00 26,00

124-000 LAZıMLIK DEZENFEKSİYON etaazı. (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60:)
Alçak basınçlı buharla çalışan tipte, kendinden sifonlu ve dışı boyalı döküm ayaklı

içi ve dışı aside dayanıkh yağlı boya ile bakırdan haznesi, şişe yıkama sıcak-soğuk

su ve buhar püskürtme memeleri galvanizli havalandırma bağlantı ağzı, lazımlık

asma kancah ve suların dışarı akmasına karşı muhafaza cidarlı, paslanmaz çelikten
kapaklı komple cihazı, soğuk su sıcak su ve buhar için 15 mm.lik glop muslukları,

kollektörlü 10 mm. bakır bağlantı boruları, kromajlı tespit vidaları ile birlikte
işyerinde temini ve yerine montajı (Musluklar hariç) tip 1 resmine göre imal edilmiş. 593,00 35,00

125-000 DOKTOR LAVABOSU: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Takriben 50x65 cm. ölçüde sabit sabunluklu kendinden taşmalı l.kalite, beyaz
renkte (camlaşmış çini) fayans lavabosu, sıcak ve soğuk su için ayaklı veya dirsek
manivelalı pirinçten kromajlı 15 mm.lik bataryası TS-EN-274-1-2-3 'e uygun
sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü, min.15 cm. uzatma parçalı ve
rozetii, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı en az 80°C sıcaklığa ve asitiere
dayanıklı 32 mm.lik lavabo sifonu; iki kat yağlı boyalı ve tamponlu kromajlı tespit
vidaları ve dubelleri ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı. (Kurşun boru hariç)

125-100 Ayaklave dirsekle kumandalı 1.sınıf. 340,00 27,00
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No:
125-200

125-300

125-400

125-401

125-402

125-500

125-501

125-502

126-000

YAPILACAK İşiN CİNSİ

Yalnız ayaıda kumandalı 1. sınıf

Yalnız dirsekle kumandalı i .sınıf

DOKTOR EL YIKAMA üNİTESİ: (Paslanmaz Çelik) (Ölçü: Ad. İhzarat: %
80)
Tamamı i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, üst tabla i .50 mm. alt tabla ile ön ve yan
yüzeyleri i .00 mm. alt tabla ile ön ve yan yüzeyleri i .00 mm. kalınlığında paslanmaz
çelikten, ön kapaklar sürgülü veya çarpma kapılı, i 5 cm. sırtlıklı, 2 veya 3 evyeli
doktor el yıkama ünitesinin işyerinde temini ve montajı, (Bataryası ve sifonu ayrıca

ödenecektir. Bataryası dirsek, diz veya ayakla sıcak ve soğuk su çıkışına kumanda
edecek şekilde olacaktır

2 Evyeli: Takriben i 00 x 50 x 85 cm.

3 Evyeli: Takriben 150 x 50 x 85 cm.

PAKET TİPİ MORG üNİTELERİ:(Ölçü:Adet.: İhzarat: % 80)
Karkası 40x40xl,2 mm ölçüsünde paslanmaz çelik kutu profilden yapılmış; iç ve dış

kaplama yüzeyleri 0,8 mm kalınlıkta 18/8 Cr-Ni paslanmaz sacdan mamul; bütün
yüzeyleri en az 50 mm kalınlığında 32-38 kg/m3 yoğunlukta poliüretan ile izole
edilmiş; paslanmaz çelik ten mamul 2 adet menteşeleri ve manivelalı kol vasıtasıyla

sızdırmaz lığı sağlanmış takriben 720x680 mm ölçüsünde paslanmaz çelikten
yapılmış kapıları olan; 2/3 oranında devrilmeden dışarı çekilebilen paslanmaz
çelikten imal edilmiş kayar kızaklı sedyeleri havi; soğutma ünitesi arkada veya üstte
yerleştirilmiş; gözler içinde 0/-5 "C sıcaklık sağlayabilen, otomatik defrostlu
soğutma sistemine sahip; yıkama ve dezenfekte işlemi için uygun tahliye sistemi ile
donatılmış morg ünitesinin işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Paket tipi morg ünitesi, 2 gözlü :
En az 1500 kCallh kapasiteli hermetik kompresörlü soğutma üniteli.

Paket tipi morg ünitesi, 3 gözlü :
En az 2250 kCal/h kapasiteli hermetik kornpresörlü soğutma üniteli.

KOLYE PRİz (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Şehir şebekesinden tesisata su almak için gerekli ölçüde temini ve montajı.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

317,00

283,00

1.133,00

1.537,00

11.872,00

14.246,00

Montaj
Bedeli
YTL

27,00

27,00

24,00

34,00

379,00

569,00

o

126-101

126-102

127-000

127-100

15-32 (3 mm. kadar (1/2"-1 1/4")

40 (3 mm. i 1/2" ve yukarısı.

suFİLTRELERİ: Yüzme havuzları için TS-737'ye uygun (Ölçü: Ad.: İhzarat:
% 60)
Üzerinde filtre edilmiş ve edilmemiş su borusu, direkt bağlama, ters yıkama, hava
alma, tank blöf, donanımı ve vanalarını; giriş ve çıkış manometrelerini; bağlama

ağızları bulunan ve içerisinde en az direnci verecek şekilde imal edilmiş filtre bujileri
bulunan filtre tablası üzeride en az 3 koruyucu tabaka ve bunun üzerinde filtre
malzemesinin granülasyonuna göre yeterli kalınlıkta takriben 0.8-12 mm.
granülasyonlu kuvartz kumundan aktif filtrasyon tabakası, bu tabakanın en az %
50'si kadar kabartma hacimli; içi korozyona karşı klor kauçuk veya benzeri malzeme
ile dışı sülyen üzerine iki kat istenen renkte yağlı boya ile boyanmış gerekli adam
girme delikli filtre tankının işyerinde temini, yerine montaj ı, filtrasyon kesiti (tankın

net yatay kesiti) seçilecek filtrasyon hızına göre tahkik edilmek imalat resmi
onandıktan sonra imal edilmek üzere (dik veya yatık filtre olabilir. Su ile ters yıkama
yapan tip ve temiz durumda iken en fazla 0,5 atmosfer (6 m. SS) direnci olacaktır)

(İçme ve kullanma suyu filtrelerinde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ve İller

Bankası tarafından hazırlanan 36 ana grup numaralı su işleri fiyatları

kullanılacaktır.)

Filtre hızı 10 m/h olduğuna göre:
Filtrasyon kapasitesi

16,50 8,30

17,50 8,30

127-101

127-102

127-103

127-104

127-105

127-106

1 m3/h 950,00 81,00
2,5 m3/h 1.150,00 100,00

5 m3/h 1.950,00 112,00

7,5 m3/h 2.650,00 120,00

LO m31h 3.100,00 128,00

15 m3/h 3.675,00 134,00
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Birim
Fiyat

No:
127-107

127-108

127-109

127-1 LO

127-1 i i

127-112

127-113

127-200

127-201

127-202

127-203

YAPILACAK İşİN cİNsİ

20 m3/h

25 m3/h

30 m3/h

40 m3/h

50 m3/h

75 m3/h

100 m3/h

Ön filtre: (Kıl tutucu)
Aşağıda belirtilen kapasite ile, temizken en çok 9.000 Pa (i m.SS) direnç gösteren
dış kabuğu kapağı ve filtresi 1,5 mm. kalınlıkta paslanmaz çelik sacdan; lastik
contalı kapağı kolay sökülüp temizlenecek şekilde kelebek vida ile bağlanmış;

üçgen şeklinde ve dış kaba uygun imal edilmiş filtresinde her iki tarafa en çok 5 mm
aralıklarla 0.3- i mm.lik delikler delinmiş ön filtrenin giriş, çıkış flanşları

manometresi ve hava boşaltma musluğu dahil işyerinde temini tesisata
bağlannlarmın yapılması ve beton kaide üzerine montajı,

25 m3/h

50 m3/h

100 m3/h

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

4.625,00

5.500,00

6.450,00

8.475,00

9.825,00

13.375,00

16.950,00

290,00

335,00

425,00

Montaj
Bedeli
YTL

141,00

153,00

157,00

167,00

179,00

186,00

189,00

30,00

37,00

38,00

o

127-300 TAM OTOMATİKMULTI MEDYA FİLTRE CİHAZl (Ölçü:Adet İhzarat:%
80) (1-15 m3/h)
Aşağıda özellikleri belirtilen,medya tankı iSO belgeli polietilen zarf üzeri cam elyaf
takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37
çelikten mamul,içi ve dışı TS 914 EN ıso 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz
kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki
kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı iO atü.işletme basıncı 2-8 atü
olan,filtre malzemesi yatak yüksekliği min.0.7 m, toplam filtre malzemesi hacimce
% 40-50 oranında üç tabakalı elenmiş kuars filtre çakılından ,hacimce % 50-60
oranında antrasitten meydana gelen, en az i, en fazla 7 günlük periyotlarla
programlanma özeligi sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak
rejenerasyonu başlatan microişlemcili veya zaman saatli, uluslararası kalite belgeli
tanınmış markalı otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış

manometreleri bulunan,tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform üzerine
monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan.iki ucu
tesisata kolaylıkla baglanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış filtre
cihazının işyerinde temini,beton kaidesinin yapılması,tesisata bağlanması, Türkçe
işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi.Beton kaide fiyatı ilgili
birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
NotFiltre yatak hızı max 25 m/h olmalıdır.. Tank ebatları min. % 40 kabarma payı

karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır..

Debi Filtre malzeme Min Tank Kesit
mvh Miktarı- it Alanı- m2

..'O""'.~'e,,::.;;:::.

_"'.;;,.l1\' "'e-r.,.::y...

127-301

127-302

127-303

127-304

127-305

127-306

127-307

127-308

127-309

127-310

127-400

1.0 35 0.05

1.7 75 0.08

2.0 100 0.10

2.5 125 0.12

3.2 150 0.16

4.0 200 0.20

6.0 300 0.3

1~0 450 05

13.0 450 0.5

15.0 600 0.6

TAM OTOMATİKMULTİ MEDYA FİLİTRE ctaszı (Ölçü:Adet İhzarat:

% 80) (19-90 m3/h)

Aşağıda özellikleri belirtilen,filtre tankı.FS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37
çelikten mamul,içi ve dışı TS 914EN iSO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz

2.375,00

3.250,00

4.425,00

5.125,00

5.400,00

8.250,00

10.100,00

13.375,00

13.650,00

15.725,00

117,00

157,00

210,00

245,00

292,00

350,00

429,00

613,00

675,00

736,00
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Birim Montaj h Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

kaplama veya içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi
son kat boya ile boyanmış zaman kontrollü,vana ve/veya kontrolörden yada PLC
(Programable Logic Controller) 'den alan diyafram vanaların tahriki için gerekli
hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu,ham suyu ve proses sularını

yönlendiren, metal veya plastik gövdeli.kauçuk diyaframlı,vana içi parçalan suyun
korozyonuna dayanıklı pirinç malzemeden , tesisat bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8
atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş yeterli sayıda diyafram vanalı.diğer

özellikleri BF 127-300'00 aynıdır.

Debi Filtre malzeme Min Tank Kesit
mJ/h Miktarı-lt Alanı- m2

127-401 19.0 1000 0.9 24.900,00 701,00
127-402 27.0 1250 1.3 27.950,00 876,00
127-403 35.0 1500 1.8 35.525,00 1.050,00
127-404 40.0 2000 2.0 39.300,00 1.175,00
127-405 50.0 2500 2.5 58.825,00 1.625,00
127-406 60.0 3000 2.8 63.350,00 1.875,00
127-407 80.0 3750 3.8 79.125,00 2.325,00
127-408 90.0 4500 4.5 87.000,00 2.700,00
127-500 TAM AKTIF KARBON FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Adet İhzarat: % 80) (1-15

mJ/h)
Aşağıda özellikleri belirtilen,medya tankı ISO belgeli polietilen zarf üzeri cam elyaf
takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar nonnlarına uygun ST 37
çelikten mamul,içi ve dışı TS 914 EN ISO 1461 'e uygun sıcak daldırma galvaniz

.~

5~~~~\.
kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki
kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı i Oatü, işletme basıncı 2-8 atü /-~:~1:,'
olan,filtre malzemesi yatak yüksekliği min. 0.7 m fıltre malzemesi granül aktif
karbondan oluşmuş, tabanı yeteri kadar fıltre çakılından oluşmuş, en az 1 en fazla

{~f(~:":·-
....-... -?,.,. ~~ \
.. '-" '~t;}; \

7 günlük periyotlarla programlanma özelliği sayesinde zamanı geldiğinde tam ·~O ...
.r.; ';ı:. ~t;

otomatik olarak geri yıkama işlemini başlatan mikroişlemeili veya zaman saatli, :.r: 'd" ...,.. L~ ....... ; ı ~ § sf
uluslararası kalite belgeli tanınmış markalı otomatik vanalı, iki adet numune lt \Cl:eo ' .- .,y ..-s' i;{~ li-
rnusluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve

\. i;l' ';, ,"' •. . " ~1I;t ~ e~

~\:~~' ;::;~.
':'~ v,ç

toplanmasıplatform üzerine monteli süzgeçlerve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları
~.~~~ /

vasıtasıyla sağlanan.iki ucu tesisata kolaylıkla baglanacak şekilde dişli veya rekorlu ...?~ "f:'-

olarak hazırlanmış fıltre cihazının işyerinde temini,beton kaidesinin .....~::...~- ,,",:..~., "::'-

yapılması,tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler

halde teslimi.
Not:-Filtre yatak hızı max 25 m/h olmalıdır.

-Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmaküzere boyutlandırılacaktır.

Debisi Filtre malzeme Min Tank Kesit
mJ/h Miktarı-lt Alanı- m2

127-501 1,0 35 0.05 2.675,00 117,00
127-502 1,7 75 0.08 3.575,00 146,00
127-503 2.0 100 0.1 4.925,00 204,00
127-504 2.5 125 0.12 5.525,00 234,00
127-505 3.2 150 0.16 5.875,00 263,00
127-506 4.0 200 0.2 8.900,00 350,00
127-507 6.0 300 0.3 10.575,00 409,00
127-508 10.0 450 0.5 14.150,00 526,00
127-509 13.0 450 0.5 14.200,00 584,00
127-510 15.0 600 0.6 16.900,00 701,00

127-600 TAM OTOMATİKAKTİF KARBON FİLTRE ctaszı. Ölçü:Adet ihrazat:%
80 ) (19-90 mJ/h)
Aşağıda özellikleri belirtilen,filtre tankı.TS basınçlı kaplar nonnlarına uygun ST 37
çelikten mamul.içi ve dışı TS 914 EN ISO 1461'e uygun sıcak daldınna galvaniz
kaplama veya içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi
son kat boya ile boyanmış zaman kontrollü.varıa ve/veya kontrolörden yada PLC
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No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

(Programable Logic Controller) 'den alan diyafrarn vanaların tahriki için gerekli
hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu,ham suyu ve proses sularını

yönlendiren, metal veya plastik gövdeli.kauçuk diyaframlı,vana içi parçaları suyun
korozyonuna dayanıklı pirinç malzeme,tesisat bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8 atil su
basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş yeterli sayıda diyafram vanalı.diğer

özellikleri BFI 127-500'ün

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

Debisi
m31h

Filtre malzeme
Miktarı- [t

Min Tank Kesit
Alanı- m2

o

127-601

127-602

127-603

127-604

127-605

127-606

127-607

127-608

129-000

19.0 800 0.78

27.0 1250 1.3

35.0 1500 1.8

40.0 1500 1.8

50.0 2500 2.5

60.0 2500 2.5

80.0 3750 3.8

90.0 4500 4.5

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİPARÇALARı

23.600,00

28.350,00

32.275,00

38.500,00

46.350,00

67.600,00

73.775,00

91.750,00

818,00

935,00

1.175,00

1.375,00

1.750,00

2.350,00

2.625,00

2.925,00

12,00

129-101 SPREY Tİp POP-UP SPRİNG : (Ölçü:Ad: İbrazat: %80) . '''-''>tl".
Yeşil alan sulamalarında kullanılmak üzere, her marka, model ve ölçü sprey spring ~-,.~t ~\~~~ ..~<;\.'
için ayrı hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik karakteristiklerini veren ..
üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri ananmak kaydıyla , ,~~.. .-" ~ ~".

polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,0-5 bar çalışma basınçlı, 3-5 metre atış -,.:.i ~.~.~.~' :-.,:;,..r·::......-' ~ '\:~ \
mesafesine göre ayarlanabilen debiye sahip, 0-360° ayarlanabilir açılı, Yi', ~.~ . .r: .~{.

minimum 10 cm. pop-up yüksekliğinde, üzerine istendiğinde kare, dikdörtgen ya da \ ~~. ':', '. .. ·u·' ,.0·

yıldız şeklinde sulamayı sağlayan nozul takılabilen, üzerindeki vida ile atış mesafesi ...... ..~::: ....o· 'i·r ı} /

:~~~~:\~~~~,p~~~~p~~~~~~~e~ ~~~r~~ ~~~~o~:~l~~~o~~~~~fa~~I~:~~~~rs~~e~'";'~': '~'~s~~~ ).~~~~L
adet kelepçe dahilolmak üzere, komple olarak işyerinde temini, yerine montaj i, ._j

ayarlarınınyapılmasıve çalışır halde teslimi, 1,10

129-102

129-200

129-201

129-202

ROTOR Tİp POP-UP SPRİNG : (Ölçü:Ad: İbrazat: %80)
Yeşil alan sulamalarında kullanılmak üzere, Her marka, model ve ölçü rotor spring
için ayrı hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik karakteristiklerini veren
üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri onanmak kaydıyla

polipropilen plastik gövdederı mamul, 1,0-5 bar çalışma basınçlı, 7-15 metre atış

mesafesinde, min 0,17-2,5 m3/h debiye sahip, 40-360° ayarlanabilir açılı (düz uçlu
bir tomavida ile), Ji. .. dişi yivli girişli, 10 cm. pop-up yüksekliğinde, suyla yağlanan

dişli mekanizmaya sahip, standart nozul seti bulunan, kauçuk başlık üzerinde nozul
tipinin ve numarasının takılacağı girişi olan, opsiyonel olarak çek-valf takılabilen

rotor tip springlerin, her sprink için 2 mt. ye kadar bağlantı borusu, 2 adet adaptör ve
2 adet kelepçe dahilolmak üzere, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı,

ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi,

KONTROL ÜNİTELERİ: (Ölçü:Ad: İhrazat: %80)
Yeşil alan sulamalarında kullanılan solenoid vanaların çalışma zamanlarını

programlamak üzere, her marka, model ve ölçü kontrol ünitesi için ayrı hazırlanmış

program sayısı, başlama zamanı sayısı, istasyon sayısı, karakteristiklerini veren üç
ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektosleri onanmak kaydıyla ; hızlı
programlamayı sağlayan önceden ayarlanmış programı bulunan, test programı ile
sistemin test edilebilme olanagıolan, elektrik kesintisinde programı 24 saat
silinmeye karşı koruyan dahili pili, elektrik dalgalanmalarına karşı koruma kiti
bulunan, bağımsız programlı, su tasarruf fonksiyonu ile mevsim değişikliklerinde

sulama sürelerini global olarak belli oranlarda artırıp azaltabilme özelliğine sahip,
230 VAC, 50 Hz giriş ve 24 VAC, çıkışında, transformatörlü, kendinden muhafaza
kutu1u, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır

halde teslimi, .
Kontrol Üniteleri ; 24 VAC

4 İstasyonlu

6 İstasyonlu

44,00

148,00

169,00

4,40

16,80

16,80
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129-203 9 istasyonlu 193,00 21,30
129-204 12 istasyonlu 401,00 21,30
129-205 16 istasyonlu 771,00 29,20
129-206 24 istasyonlu 995,00 41,60
129-300 SOLENOm VANALAR: (Ölçü:Ad: İbrazat: %80)

Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, Her
marka, model ve ölçü solenoid vanalar için ayrı hazırlanmış debi, basınç, sıcaklık,

karakteristiklerini veren üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri
onanmak kaydıyla; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m3/h arası debiye sahip, 1,0-
14 bar çalışma basınçlı, max. 43 "C sıcaklığa dayanıklı, solenoid yuvasına basınç

düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olarıağı bulunan,
akış kontrollü, ayrıca 9 volt solenoid takılabilen normalde kapalı, solenoidin manuel
olarak açma / kapaması olabilen, solenoid vanaların, komple olarak işyerinde temini,
yerine montaj i, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi,

Anma Capı (mm.)

129-301 25 mm. 99,00 13,10

129-302 40 mm. 116,00 13,10

129-303 50 mm. 165,00 13,10

129-304 80 mm. "

~'\i37)~00, 13,10""',:':'

129-400 PLASTİK VANA KUTULARı: (Ölçü:Ad: İbrazat: %60) ~1\.,!V·~~

Yeşil alan sulamalarında vanaları muhafaza etmek amacıyla kullanılmak üzere, her
, l"~';':' ı\marka, model ve ölçü yana kutuları için ayrı hazırlanmış en, boy, yükseklik; ','. ,.;ı'

karakteristiklerini veren. üç ~yrı imalatçı firmadan temin edile.cek prospekt~~~ "'~ ,~ '~","r: !
<i:'onanmak kaydıyla ; polıpropılen plastık gövdeden mamul, üzerı yeşıl alana u " .~ -:
~.

sağlamak üzere yeşil kapaklı, ve özel vida kilitli, alt kenarlarında boruların kolayca'
~;.;;-;;'. , ./'~)

geçebilmesi için hazır kesikleri olan, kübik ve dikdörtgen şeklindeki yana
" ";f"~~~~kutularının, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ~) ,:J~~~ /

!illi. En (mm.) Boy (mm.) Yükseklik (mm.) '.
-"""'~

129-401 Kübik o 240 mm. ....... 240 mm. 17,00 3,30

129-402 Dikdörtgen 260 mm. 380 mm. 300 mm. 45,00 3,30

129-403 Dikdörtgen 380 mm. 540 mm. 300 mm. 62,00 3,30
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- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (KHKII80)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n) bendi uyarınca

hazırlanmış olup, 180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci maddesi kapsamına
giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.

- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların çıkardığı

uygulamada olan yönetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayımlanan!yayımlanacak

olan tebliğlere uyulması zorunludur.

cı Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)
AÇiKLAMALAR:

I-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Elektrik Tesisatı ve Makina Tesisatı

Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tarifierinin doğal eki ve
tamamlayıcısıdırlar.
2-Birim fiyat ve tarifierinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
3-Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4-B.F.T 152-000'daki hususlara uygun olarak, kazanların imali ve verimlerinin ölçülmesinde,
Sanayi ve Ticaret BakanlığınınYürürlükteki Yönetmeliğindeki ilkeler esas alınacaktır.

5-Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cihaz birim fiyatlarına dahil olmayıp,

ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.
6-2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde 2008 yılı Birim Fiyat cetvellerinden
çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik Tesisatı Birim
Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

7-Cihazlara ait üç ayrı firmadan istenen resimleri veya teknik özellikleri bildirir prospektüsler
için, üstlenici aynı zamanda imalatçı fırma ise, bu üç şart aranmayıp, yalınızca kendi imalatına

ait resim ve prospektüsleri getirmesi yeterlidir.
8-Dikişsiz boru ile imal edilmiş 6 kg/cm' ve daha yukarı konstrüksiyon basınçlı kazanlarınTS
337'ye uygunluğu TÜRK LOYDU'ndan veya TüRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ'nden
alınacak imalat kontrol belgesi ile teşvik edilecektir.
9-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim FiyatListesine dahil edilmemiş olsa dahi
bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

lO-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli verilmeyeceklerin
listesi idarelerince belirlenecektir.
ll-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiltme tenzilatına tabidir.
12-Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün alanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

13-Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede şantiye

dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.
14-Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların bünyesine
Katma Değer Vergisi dahil değildir.

15- Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:

15.1- Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı yayınlanmış

bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi (TSE damgası) bulunması

mecburidir.
15.2- Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya yabancı

standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini tevsik eden belgeler
(TSEK damgası) aranacaktır.

15.3 - 15.1., 1.5.2., maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafındanverilecektir.
16- Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer esaslar)
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bulundurulmasını mecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

16.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,
16.2 - İş konusu ve imalat yeri,
16.3 - Malzeme ve mamulün tanımı,

16.4 - Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar yeri seri numarası,
16.5 - Numune alma tarih ve yeri parti numarası,
16.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

17- İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu tevsikini
idare ve kontrollar gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.
18- Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.
19- Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25/2/1984'den evvel malzeme mamuller için
verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

20- 12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

21- Sıcak su kazanları; sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 92/42/AT Yeni
Sıcak Su Kazanları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Gaz ile çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 90/396/AT Gaz
Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Elektrikle çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 73/23/EEC
Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

T.S.E. KALİTE BELGESİ VEYA UYGUNLUK BELGESİ İSTENENTEsİSAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİSTESİ:

151-100
152-000
153-000
160-000
161-000
165-000
169-000
170-000
171-000
174-000
176-000
192-000

Dökme dilimli kazanları~:",r"·;~:;"~~;"-4~.

Duman borulu normal..çel~k.kazanlar /'...:::' ~:';':_~";~jo. ~4
Buha: veya kızgın su uretıcı kazanlar J ,:,!,::~' .(~.:;o",:,--). ~ <itıı

Eşanjörler ~ ~~ ~i i ;"<' "ç.. j ~ ~ L
Doldurma veya boşaltma musluğu \ ~.l .~.\)i:',,';./ ",,; ii lt
Isıtıcılar (Radyatörler dökme veya alüminyum) \; .~::,::.'/;.,~.:; 'i? ~i#
R d t ·· k 1 kelencesi ~ >cr. '3."'''a ya or onso ve e epçesı "~'''' "",Jt;:-ıY~4'"

Radyatör musluğu ·';<\'r,,":G.:>......,.;."'...

Radyatör rakoru
Genleşme depoları.

Seviye göstergesi
Kombi
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FİYAT FARKlHESABıNA AİT KATSAYıLAR TABLOSU:

88113181 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Sektörüne dahil İdarelerin

İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerin de İhale Usul ve Şekillerine" göre fiyat farkı hesabında

uygulayacakları esasların 9.2.4. maddesi gereği olarak 1999 yılı içinde Yapı İşleri Kalorifer Tesisatı

için malzeme fiyat farkı formülünde uygulanacak olan (S) katsayıları ve (n) artış oranları ile malzeme
cinsleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Birim
YAPILACAK işİN cİNsİ S

FiyatNo:
n

151-100 Dökme dilimli sıcak su üretici kalorifer kazanları 0.15 nı

151-200 Dökme dilimli sıcak su üretici kalorifer kazanları 0.15 nı

152-000 Sıcak su üretici duman borulu çelik kalorifer kazanları 0.40 nı

153-000 Buhar veya kızgın su üretici kazanlar 0.40 nı

154-000 Izgara yapılması 0.40 nı

156-000 Yüksek radyasyonlu en az % 85 verimli yağ yakıtlı kazanlar 0.30. nı

157-000
6,0 atmosfer ve daha yüksek basınçlı buhar veya kızgın su üretici

0.30 nıyüksek radyasyonlu kazanlar

157-800
Kalorifer ve buhar kazanlarındakazan boru yenilenmesi(20 1-100

- -
veya 201-300 B. Fiyat No.daki katsayı uygulanacaktır.)

160-000 Eşanjörler 0.10 nı

165-200 Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler~$'""''''''''''''''''''' 0.15 nı
=~"'~.. '~~ .~.

165-300 Dökme dilimli, kolonlu radyatörler
.I'f~'- ,!,~~ı~..i,\.,.d...~. ~,

0.15 nıLt ~ ~ ..~ ~~~

165-4000 Çelik radyatörler, A- Serisi l:' ..l;:.":' /:<.~""" ~.., ~~, \
0.20t ~ ~ t,i .(~ '. 1& nı

p!iii'·"'~\. "t~.-""
.. <n ,.... - ..,., 1'" - !." . . i.ı

165-500 Çelik radyatörler B- Serisi ~ ~ ~, \, ''''1-'->/'': :,1 0.20 nı\}. ~" .çe ....._. . li;j' .,r.. '» .... .

165-600 Alüminyum radyatörler 'X~:_~'~~:~ı~~t?' 0.20 114
..... -.:[.0/",- .

165-700 Panel radyatörler. 0.20 nı

165-800 Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler 0.15 nı

166-000 Sac veya boru ısıtıcıları 0.20 nı

167-100 Salon tipi sıcak hava cihazları 0.10 nı

167-200 Salon tipi sıcak hava cihazları ( 3 devirli motorlu) 0.08 nı

167-300 Salon tipi sıcak hava cihazları ( 3 devirli motorlu) 0.15 nı

167-400 Salon tipi sıcak hava cihazları ( 3 devirli motorlu) 0.12 nı

167-500 Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları ( Duvara asılabilen tip) 0.08 nı

167-600 Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları ( Duvara asılabilen tip) 0.06 nı

167-700 Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları 0.08 nı
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167-800 Fan- Coil cihazları 0.06 nı

173-100 Kollektör borusu 0.30 nı

173-200 Kollektör borusu (Patent çekme borudan) 0.20 nı

174-000 Genleşme ve havalandırma depoları. 0.50 nı

152-1000
Sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer

0.40
kazanları.Katı yakıtlı.

nı

152-2000
Sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları.

0.40 nı
Sıvı veya gaz yakıtlı

153-1000
153-1000,1200,1300,1800,1900 buhar veya kızgın su üretici çelik

0.40 nımalzemeden (kaynaklı) kazanlar.Katı vakıtlı.

153-1000
153-1400,1500,1600,2000,2100,2200,2300 buhar veya kızgın su

0.30
üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kazanlar.Katı yakıtlı.

nı

153-3000
153-3100,3200,3300,3700,3800,3900 buhar veya kızgın su üretici

0.40 nıçelik malzemeden (kaynaklı) kazanlar. Sıvı veya gaz yakıtlı.

153-3000
153-3400,3500,3600,4000,4200,4300 buhar veya kızgın su üretici

0.30 nıçelik malzemeden (kaynaklı) kazanlar. Sıvı veya gaz yakıtlı.



Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
151-000 sıCAK SU üRETİcİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFERKAZANLARı: (SIVI

VE GAZ YAKITLI) (TS 430, TS EN 303-112/3)
ÖLÇÜ: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW, İhzarat: % 80)
TS 430, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-3 standardlarında istenen
konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat
projeleri TSE'ce onanmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip
kazanın, ayrıca TS-4040 ve TS-4041 Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığırurı 28.7.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81
rıo'lu tebliğine göre kapasite ve ısıI verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıI

verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük

olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu
sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli,
temel kaidesi üzerine montaj i ve çalışır halde teslimi.
Notlar:l-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 kW'dan az 400
kW'dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı sıcak su kazanlarında 92142/AT Yeni
Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazıar Yönetmeligine
uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı; Çevre ve Orman Bakanlığının Hava
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Isınmadan.Kaynaklarıarı Hava Kirliliğinin

Kontrolü Yönetmenliğine uygun olacaktır.

2-Kazan ile birlikte işletme termostatı, emniyet termostatı ve termometresi bulunan
kumanda panosunda verilecektir. Bu imalatlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
3-Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.

151-100 Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dllimli Kalorifer
... ._.._,..".. Kazanları: (İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-112/3 ve TS 430)

Özellikler: 151-000'ın aynıdır.

151-101 (60.000 kcal/h) 70kW 3.700,00 175,00

.151-102 (75.000 kcal/h) 87kW 4.250,00 198,00

151-103 (90.000 kcal/h) 105 kW 4.475,00 220,00

151-104 (120.000 kcal/h) 140 kW
~.~~:'::"1'..;;"","'~ ". 4.925,00 242,00

151-105 (150.000 kcal/h) 175 kW .,,:;;;~·~;:.;:;.;~r:;. (-->:ı -"..~..~....
5.475,00 262,00':":: • ı"': "":"",

151-106 (190.000 kcal/h) 220kW ;lo" ;r;. ~.;.,..... '" ..~., .~. ~ ...
~..~~ 6.175,00 274,00..~

151-107 (225.000 kcal/h) 260kW ii :'tı e6:} >~~:::: ~- ~.>.. r~~ ~ ~~ 6.825,00 279,00
151-108 (250.000 kcal/h) 290kW ~ :~. ;~ t \~~ .:»:

;.'; --:;;;: ~i:'. f:'
7.475,00 294,00"(I.:, .~ }

151-109 (275.000 kcal/h) 320kW '\.~~ -~~~~ :;<.·.2:~~)~~~· _~~~- .t· 10.575,00 397,00
151-110 (325.000 kcal/h) 378kW ·;\t:.<' f;<; ~;; ~i: -» 11.300,00 388,00,<,.

151-111 (375.000 kcal/h) 436kW .;:-~~~~~:~ .~~;..~ ~~.,~~R!J~·;o 12.250,00 392,00
151-112 (425.000 kcal/h) 494kW 13.425,00 411,00

151-113 (475.000 kcal/h) 552kW 14.800,00 424,00
151-114 (525.000 kcal/h) 611 kW 15.775,00 464,00
151-115 (575.000 kcal/h) 669kW 16.650,00 475,00
151-116 (625.000 kcal/h) 727kW 17.500,00 520,00
151-117 (675.000 kcal/h) 785 kW 18.550,00 544,00
151-118 (725.000 kcal/h) 843 kW 19.325,00 581,00
151-119 (775.000 kcal/h) 901 kW 19.950,00 621,00
151-120 (825.000 kcal/h) 959kW 20.750,00 638,00
151-121 (875.000 kcal/h) 1017 kW 21.975,00 694,00

151-122 (54.000 kcal/h) 63kW 3.225,00 150,00

151-123 (70.000 kcal/h) 80kW 3.975,00 155,00

151-200 Sıvı (Kalorifer Yakın Fuel-oil) yakıth sıcak su üretici dökme dilimli kalorifer
kazanları: (İşletme basıncı 6 atü'ye kadar) (TS EN 303-112/3 ve TS 430)
Özellikler: 151-000'ın aynıdır.

151-201 (100.000 kcal/h) 115 kW 5.150,00 240,00



Birim
Fiyat

No:
151-202

151-203

151-204

151-205

151-206

151-207

151-208

151-209

151-210

151-211

151-212

151-213

151-214

151-215

151-216

151-217

151-218

151-219

151-220

151-221

151-222

YAPILACAK İşİN cİNsİ

(125.000 kcal/h) 145kW

(145.000 kcalJh) 169 kW

(165.000 kcal/h) 192 kW

(190.000 kcal/h) 221kW

(225.000 kcallh) 260 kW

(280.000 kcal/h) 326 kW

(315.000 kcal/h) 366 kW

(355.000 kcallh) 412 kW

(390.000 kcal/h) 454 kW

(425.000 kcallh) 494 kW

(465.000 kcal/h) 541kW

(500.000 kcal/h) 582 kW

(540.000 kcallh) 628 kW

(580.000 kcal/h) 674 kW

(615.000 kcal/h) 715 kW

(655.000 kcal/h) 761 kW

(103.000 kcal/h) 120 kW

(147.000kcal/h) 171kW

(169.000 kcal/h) 197 kW

(193.000 kcal/h) 224 kW

(244.000 kcal/h) 284 kW

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

5.850,00

6.450,00

7.025,00

10.050,00

11.100,00

12.200,00

13.075,00

14.350,00

15.250,00

15.975,00

17.000,00

18.050,00

19.025,00

19.825,00

20.750,00

21.755,00

5.300,00

6.725,00

7.475,00

10.575,00

11.300,00

Montaj
Bedeli
YTL

263,00

279,00

304,00

322,00

338,00

355,00

376,00

403,00

449,00

466,00

507,00

529,00

572,00

601,00

627,00

677,00

249,00

287,00

305,00

347,00

337,00

151-300 SıCAK SU ÜRETİcİ, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER
KAZANLARı: (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 arn 'ye kadar)
ÖLÇÜ:(Adet, Birimi: (Kcal/h) kW; İhzarat: % 80) . . ~~'""'"'=>.<

TS EN 303-5 standardında istenilen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve _~'-"/:PJ."~:r.:~. ~""';.. :. ~..;;,.
mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri TSE'ce onanmış, Türk... • ~ -~ "'
Standartlarındanalınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın, standarda uygun olarak '7 ç.., __ ". ; ~ ~ \
kapasite ve ısıi verim raporu olan ve k~pasi~e ~e is~1 degerl~ri TSE'lerd~ki ~inim~m.; ,~ i.·f/f"/7' .}, it'~ ı
değerden düşük olmayacak, kazanın ımalı, ışyerıne naklı, temel kaıdesı üzerıne; $'lı wl.; \ '- -': z; ';ıl;: ~

montajı ve çalışır halde teslimi. Li '!.' ~. \ -"':'"<' J <e ;f f
Not: '~, ~ t-::.~ ._,~:!:s.;< ~ ~!&
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar \. ..,;, "~ f"'t ;J~~' "11.1
Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V -~"'" A-,!:, ,"_~~~4.'i eP
degeri olan, 110 o C' dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan ~*""'''''' <>. '':-;:' '":-'"_ .~,",
donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-I) madde 2.10, madde 2.11) -,,~~,:;;"~~.,..

madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belirtilen temel gereklere uygun olarak
üretilmiş, CE sertifikalı; Çevre ve Orman Bakanlığının Hava Kalitesinin Korumnası

Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmenligine
uygun olacaktır. .

151-301

151-302

151-303

·152-1000

30.000 kcal/h 37 kW

32.500 kcal/h 38 kW

40.000 kca1/h 48 kW

SıCAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALOFER
KAZANI: KATI YAKITLI: (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5).
Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW, İhzarat: % 80)
TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5 Standardlarında, üç geçişli, ocak
hariç geçişler arası boru demetli, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik
ve mukavemet hesapları yapılmış, ,yukarıda bahsi geçen standartlara göre kapasite
ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısı! verim deneyi
sonucunda bulunan kapasite ve ısıI verim değerleri TSE'lerdeki minimum
değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar
kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Notlar:

1.750,00

1.950,00

2.350,00

176,00

176,00

176,00
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23!EC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V
değeri olan, IIOo c' dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan
donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-I) madde 2.10, madde 2.11,
madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belirtilen temel gereklere uygun olarak
üretilmiş, CE sertifikalı; Çevre ve Orman Bakanlığının Hava Kalitesinin Korunması

Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliğine

uygun olacaktır.

2- TSE' belirlenmiş minimum değerlerden her % i artış için montajsız birim
fiyatlarına %2 ilave edilecektir.
3- (% i 'den küçük verim farklarına ait değerler enterpolasyonla bulunur.) Kazanın

imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.
4- İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir.
5-Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülrnesi (şamot yapılması) fiyata dahil değildir.

6-Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.

7-Üç geçişli kazan yerine karşı basınçlı (radyasyonlu) kazan olduğu takdirde, diğer

özellikler yukarıdaki tarifle aynı, montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj
bedelleri eksiltilmeden ödenir.

152-1100 Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları: (3
atmosfer konstrüksiyon basıncında).

Katı yakıth: (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)
Özellikler 152-1000'in aynıdır

152-1101 (40.000 Kcal/h) 46kW 2.725,00 ,161,00
152-1102 (60.000 Kcal/h) 70kW 3.425,00 209,00
152-1103 (90.000 Kcal/h) 100 kW 4.475,00 228,00
152-1104 (120.000 Kcal/h) 140kW

.".~-:-~~ ..- 5.400,00 257,00
152-1105 (150.000 Kcal/h) 175 kW .'~~ '~~4,.

6.475,00 277,00,/"':;,,,., ..~~, . '"
152-1106 (180.000 Kcal/h) 210kW /? 11 ~ ... '<ıo<; ~~

-~\ 7.650,00 321,00v );,

152-1107 (210.000 Kcal/h) 245 kW if ,<~,<,,' ,.;..,~ .., "'~ ~ \
8.825,00 392,00t?'f -:~:J :~.~ .Çf,- ."'..' ~~,;:

152-1108 (240.000 Kcal/h) 280 kW~, ~~; ~~ \':"~'_7' ,... j ;; ~ ~ 10.000,00 487,00
152-1109 (270.000 Kcal/h) 313 kW ;~\:;~, "'<:>'::'::;.;<'9"'" :fiJ' 10.700,00 522,00
152-1110 (300.000 Kcal/h) 350kW :.,>;ıı.,~ ''''.ç.'::"> _~·'..;·~f Si}; ~;<:\ ~J;rJ~ 11.800,00 545,00
152-1111 (330.000 Kcallh) 385 kW -":~;:~~_""_" gz..Y*.~;~~~_::~;.~~::;, 12.600,00 ~~
152-1112 (360.000 Kcal/h) 420kW 13.375,00 666,00
152-1113 (390.000 Kcal/h) 455 kW 14.375,00 737,00
152-1114 (420.000 Kcal/h) 490kW 15.350,00 794,00
152-1115 (450.000 Kcal/h) 523 kW 15.750,00 858,00
152-1116 (480.000 Kcallh) 560kW 16.525,00 914,00
152-1117 (540.000 Kcal/h) 630kW /8.100,00 979,00
152-1118 (600.000 Kcallh) 700kW 18.900,00 992,00
152-1119 (660.000 Kcal/h) 770kW 19.675,00 1.100,00
152-1120 (720.000 Kcal/h) 840kW 21.050,00 1.175,00
152-1121 (780.000 Kcal/h) 905 kW 22.425,00 1.250,00
152-1122 (840.000 Kcal/h) 975 kW 24.000,00 1.300,00
152-1123 (900.000 Kcallh) 1045 kW 24.800,00 1.350,00
152-1124 (1.050.000 Kcal/h) 1220 kW 27.550,00 1.425,00
152-1125 (1.200.000 Kcal/h) 1400 kW 29.500,00 1.500,00
152-1126 (1.350.000 Kcal/h) 1570 kW 32.250,00 1.525,00
152-1127 (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW 34.625,00 1.575,00
152-1128 (1.800.000 Kcal/h) 2100 kW 39.350,00 1.625,00

152-1200 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK işİN CİNSİ

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-ll00'den % 5 zamlı, diğer

özellikler 152-1OOO'in aynıdır.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

152-1300 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-1100'den % i O zamlı diğer

özellikler 152-1OOO'in aynıdır.

152-1500 sıCAK SU ÜRETİcİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KAZANLAR:
KATI YAKITLI, TABİİ ÇEKİŞLİ, YARIOTOMATİK SÜREKLİ
YÜKLEMELİ: : (fS EN 303-5, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3 ). Ölçü: Adet,
birimi: (kcal/h) kW; İhzarat: % 80)
TS EN 303-5 veya TS EN 12952-1, TS EN 12952-3 standardında, istenen
konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış,

imalat projeleri TSE'ce onanmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine
sahip kazanın, TS 4040 ve TS 4041 standartlarına göre kapasite ve ısı verim deneyi
yapılarak bulunan kapasite ve ısıi verim değerleri TS' lerde ki minimum değerlerden

düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacak, alınan

sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Birbirinden bağımsız iki yanma
odalı; sıvı/gaz yakıt yanma odası silindirik ters akışlı, yanma odasındaki ters akış ve
katı yakıtla ortak iki gaz geçişi olmak üzere sıvı/gaz yakıtla dört geçişli,sıvı/gaz yakıt

yanma odasından bağımsız, katı yakıt ocağındaki geçiş ve sıvı yakıtla ortak iki gaz
geçişi olmak üzere katı yakıtta üç geçişli; taze kömür haznesi, kömür damıtma kanalı

yanma odası cüruf kanalı, küllük ve cürufluktan oluşan yanma odası altında kazana
dıştan monte edilmiş elektrik motorlu bir redüktörden eksantrik mil aracılığıyla

hareket alan kademeli hareketli ızgaranın ileri geri hareketiyle yanma odasına sürekli
besleme ve kesintisiz cüruf akışını sağlayan, yarı otomatik mekanizma ile yanma
artığı kül ve cürufu, küllük ve cürufluk bölümlerine indiren, ayrıca ana hava
klapesinden giren yakma havasını primer ve sekonder olmak üzere iki kola ayıran,

baca çıkışında filtre sistemine ihtiyaç duymayan, katı yakıt yakma ünitesine sahip;
çift yakıtlı, iki yanma odalı kazanın imali, işyerine nakli, kaidesi üzerine kül ve cüruf
kapakları ile montaj! ve çalışır halde teslimi.
Not:
1- Çevre ve Orman Bakanlığının Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliğine uygun olacaktır.

2-ilgili TS 'lerde belirlenmiş -minimum ısıi değerlerinden her % i artış için montajsız

birim fiyatlara % 2 ilave edilecektir.( %1'den küçük verim farklarına ait değerler

enterpolasyonla bulunur.)
3-Hareketli ızgara aksamı ve üzerindeki döküm ızgaralar fiyata dahildir.
4-Hareketli ızgara eksantrik miline otomatik hareket veren elektrik motorlu flanşlı

redüktör fiyata dahil değildir.

5-lzgaraya hareket veren redüktör motoruna ve ana hava klapesine kumanda eden
otomatik kontrol panosu fiyata dahildir.
6-Kullük ve cürufluk için amyant fitille sızdırmazlığı sağlayan küllük kapağı fiyata
dahildir. .

152-1510

152-15ll

152-1512

152-1513

152-1514

152-1515

152-1516

152-1517

152-1518

152-1519

Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları: (3
atmosfer konstrüksiyon basıncında).

Katı yakıtlı Tabii ÇekişIi İki Yanma Odalı, Yarı Otomatik (TS EN 12952-1, TS
EN 12952-3, TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953
3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377
7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN
12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Özellikler: i 52-1500'Un aynıdır.

(60.000 Kcal/h) 70 kW

(90.000 Kcal/h) 100 kW

(120.000 Kcal/h) 140 kW

(150.000 Kcal/h) 175 kW

(200.000 Kcal/h) 230 kW

(250.000 Kcal/h) 290 kW

(300.000 Kcal/h) 350 kW

(360.000 Kcal/h) 420 kW

(420.000 Kcal/h) 490kW

15.125,00

17.825,00

20.800,00

25.250,00

29.350,00

35.275,00

40.850,00

46.425,00

52.000,00

728,00

859,00

1.025,00

1.225,00

1.425,00

1.725,00

1.975,00

2.250,00

2.525,00
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Birim
Fiyat

No:

152-1520

152-1521

152-1522

152-1523

152-1524

152-1525

152-1526

152-1527

152-1528

152-1529

152-1550

152-1580

YAPILACAK İşİN CİNSİ

(500.000 Kcal/h) 580 kW

(600.000 Kcal/h) 700 kW

(720.000 Kcal/h) 840 kW

(850.000 Kcal/h) 990 kW

(1000.000 Kcal/h) 1160 kW

(1.200.000Kcal/h) 1400 kW

(1.500.000Kcal/h) 1740 kW

(2.000.000Kcal/h) 2320 kW

(2.500.000Kcal/h) 2900 kW

(3.000.000Kcal/h) 3480 kW

4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-151O'den % 5 zamlı, diger
özellikler 152-1500'Unaynıdır.

5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-1510'den % 10 zamlı diger
özellikler 152-500'ün aynıdır.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

58.825,00

64.100,00

80.725,00

101.025,00

138.450,00

170.100,00

194.475,00

221.225,00

249.475,00

257.875,00

Montaj
Bedeli
YTL

2.850,00

2.875,00

3.650,00

4.500,00

5.650,00

6.950,00

7.950,00

8.775,00

9.500,00

11.225,00

152-2000 sıCAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALüRİFER
KAZANI:
SIVI VE GAZ YAKITLI: (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS
EN 303-2, TS EN 303-4)
Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW, İhzarat: % 80)
TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4
standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen
konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış,

yukarıda bahsi geçen standartlara göre kapasite ve verim deney raporuna sahip
olacak, yapılan kapasite ve ısıI verim deneyi sonucunda bulanan kapasite ve ısıl

verim değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu
değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar
projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Not:
1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 kW'dan az 400 kW'dan
fazla olmayan sıvı veya gaz yakith sıcak su kazanlarında 92/42/AT Yeni Sıcak Su
Kazanları Yönetmeliği ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeligine uygun
olarak üretilmiş, CE sertifikalı; Çevre ve Orman Bakanlığının Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü
Yönetmenligine uygun olacaktır.

2- TSE' belirlenmiş minimum değerlerden her % 1 artış için montajsız birim
fiyatlarına % 2 ilave edilecektir.
3- (% i 'den küçük verim farklarına ait değerler enterpolasyonla bulunur.) Kazanın

imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.
4- İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir.
5- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülrnesi (şamot yapılması) fiyata dahil değildir.

6- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.

7-Üç geçişli kazan yerine karşı basınçlı (radyasyonlu) kazan olduğu takdirde, diğer

özellikler yukarıdaki tarifle aynı, montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj
bedelleri eksiItilmeden ödenir.

j, ~~>': ~/~~'. ~:L
l:?,,', ._.' ~<:~J;/j:;}

......

".' .~'-

152-2100 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıth sıcak su üretici çelik
malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazan/arı: (TS EN 303-112/4, TS 9876, TS EN
12952-1,TS EN 12952-3)
Diger özellikler 152-2000'in aynıdır.

152-2101 (40.000 Kcal/h) 46kW 1.975,00 184,00
152-2102 (60.000 Kcal/h) 70kW 2.325,00 2/7,00
152-2103 (100.000 Kcal/h) 115 kW 3.325,00 237,00
152-2104 (150.000 Kcal/h) 175 kW 3.925,00 248,00
152-2105 (200.000 Kcal/h) 230kW 5./00,00 3/0,00
152-2106 (250.000 Kcal/h) 290kW 5.875,00 375,00
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

152-2107 (300.000 Kcal/h) 350kW 6.850,00 472,00
152-2108 (350.000 Kcal/h) 405kW 7.550,00 509,00
152-2109 (400.000 Kcal/h) 465 kW 8.325,00 599,00
152-211O (500.000 Kcal/h) 580kW 9.750,00 652,00
152-211 i (600.000 Kcal/h) 700kW 11.750,00 787,00
152-2112 (700.000 Kcal/h) 810kW 13.125,00 883,00
152-2113 (800.000 Kcal/h) 930kW 13.525,00 961,00
152-2114 (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW 16.250,00 1.200,00
152-2115 (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW 18.200,00 1.225,00
152-2116 (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW 23.700,00 1.500,00
152-2117 (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW 25.700,00 1.625,00
152-2118 (2.500.000 Kcal/h) 2900kW 30.100,00 1.725,00
152-2119 (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW 33.050,00 1.850,00
152-2200 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-2100'den % 5 zamlı, diğer

özellikler i 52-2000'nin aynıdır.

152-2300 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-2100'den % LO zamlı, diğer

özellikler i 52-2000'in aynıdır.

152-3000 sıCAK SU ÜRETİcİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER
KAZANI :ÇİFT YAKITLI, İKİ YANMA ODALI, YARI OTOMATİK, (TS EN
12952-1, TS EN 12952-3) (Ölçü: Adet, Birimi: (Kcal/h) KW, İhzarat % 80)
TS EN 303-5 veya TS EN 12952-1, TS EN 12952-3 standardında, istenen
konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış,

imalat projeleri TSE'ce onanmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine
sahip kazanın, TS 4040 ve TS 404 i standartlarına göre kapasite ve ısı verim deneyi
yapılarak bulunan kapasite ve ısıI verim değerleri TS' lerde ki minimum değerlerden

~~i
~~~..,.

düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacak, alınan :; -e:-ç-~

sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Birbirinden bağımsız iki yanma ~?'f ,.

odalı; sıvı/gaz yakıt yanma odası silindirik ters akışlı, yanma odasındaki ters akış ve ~~

katı yakıtla ortak iki gaz geçişi olmak üzere sıvı/gaz yakıtla dört geçişli,sıvı/gaz yakıt :}~~ '$yanma odasından bağımsız, katı yakıt ocağındaki geçiş ve sıvı yakıtla ortak iki gaz
geçişi olmak üzere katı yakıtta üç geçişli; taze kömür haznesi, kömür damıtma kanalı l;i! ;;>o \ -,~~'"'" ;/:: .ii D..."..., ,,.yanma odası cüruf kanalı, küllük ve cürufluktan oluşan yanma odası altında kazana '~~,1. ..~").1"~~ 'f.- -.".~.. :'~i

dıştan monte edilmiş elektrik motorlu bir redüktörden eksantrik mil aracılığıyla ., , ~~ r". '"~ e s .'
hareket alan kademeli hareketli ızgaranın ileri geri hareketiyle yanma odasına sürekli ~~~;:ır "'~.....

:::~1ı;;:·::'s" J'~

besleme ve kesintisiz cüruf akışını sağlayan, yarı otomatik mekanizma ile yanma
-.,'>0. .~

:-:~~C{~.~~.

artığı kül ve cürufu, küllük ve cürufluk bölümlerine indiren, ayrıca ana hava
--.,.~~...

klapesinden giren yakma havasını primer ve sekonder olmak üzere iki kola ayıran,

baca çıkışında filtre sistemine ihtiyaç duymayan, katı yakıt yakma ünitesine sahip;
çift yakıtlı, iki yanma odalı kazanın imali, işyerine nakli, kaidesi üzerine kül ve cüruf
kapakları ile montajı ve çalışır halde teslimi.
Not:
i - Çevre ve Orman Bakanlığının Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve
lsınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliğine uygun olacaktır.

2-İlgili TS 'lerde belirlenmiş minimum ısıi değerlerinden her %1 artış için montajsız

birim fiyatlara % 2 ilave edilecektir.( %1'den küçük verim farklarına ait değerler

enterpolasyonla bulunur.)
3-Hareketli ızgara aksamı ve üzerindeki döküm ızgaralar fiyata dahildir.
4-Hareketli ızgara eksantrik miline otomatik hareket veren elektrik motorlu flanşlı

redüktörfiyata dahil değildir.

5-lzgaraya hareket veren redüktör motoruna ve ana hava klapesine kumanda eden
otomatik kontrol panosu fiyata dahildir.
6-Küllük ve cürufluk için amyant fitille sızdırmazlığı sağlayan küllük kapağı fiyata
dahildir.

152-3100 Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı:( 3 Atmosfer
Konstrüksiyon Basıncında) Çift Yakıtlı,İki Yanma Odah, Yarı Otomatik,
DumansızYanmah; Diğer Özellikler 152-3000'in aynı.
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Birim
Fiyat

No:

152-3101

152-3102

152-3103

152-3104

152-3105

152-3106

152-3107

152-3108

152-3109

152-3110

152-3111

152-3112

152-3113

152-3114

152-3115

152-3116

152-3117

152-3118

152-3119

152-3200

152-3300

Montajh Montaj
YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

YTL YTL

Sıvı/GazYakıt Katı Yakıt Izgara Motor Gücü

(80.000 Kcal/h) 90 kW (60.0000 Kcal/h) 70 kW 0,55 Kw 15.525,00 785,00
(120.000 Kcal/h) 140kW (90.0000 Kcallh) 100kW 0,55 Kw 18.325,00 927,00

(160.000 Kcal/h) 185 kW (120.0000 Kcal/h) 140kW 0,55 Kw 21.375,00 1.100,00
(200.000 Kcal/h) 230 kW (150.0000Kcal/h) 175 kW 0,75Kw 25.950,00 1.325,00

(250.000 Kcallh) 290 kW (200.0000 Kcal/h) 230 kW 0,75 Kw 30.150,00 1.525,00
(320.000 Kcal/h) 370 kW (250.0000Kcal/h) 290 kW 1,1 Kw 36.250,00 1.850,00
(400.000 Kcal/h) 465 kW (300.0000 Kcal/h) 350 kW 1,1 Kw 41.975,00 2,~

(500.000 Kcal/h) 580 kW (360.0000Kcal/h) 420 kW 1,5 Kw 47.675,00 2.425,00
(600.000 Kcal/h) 700 kW (420.0000 Kcal/h) 490 kW 1,5 Kw 53.400,00 2.725,00
(700.000 Kcal/h) 810 kW (500.0000 Kcal/h) 580 kW 1,5 Kw 60.425,00 3.075,00
(800.000 Kcal/h) 930 kW (600.0000 Kcallh) 700 kW 2,2Kw 66.100,00 3.100,00

(950.000 Kcal/h) 1100 kW (720.0000 Kcal/h) 840 kW 2,2Kw 83.175,00 3.900,00

(1.100.000 Kcal/h) 1275kW (850.0000 Kcal/h) 990 kW 2,2Kw 104.175,00 4.875,00

(1.300.000 Kcal/h) 1510 kW (1.000.0000 Kcal/h)1160 kW3,0 Kw 145.925,00 6.225,00

(1.600.000 Kcal/h)1855kW (1.200.0000 Kcal/h)1400 kW 3,0 Kw 179.275,00 7.650,00

(2.000.000 Kca1/h)2320kW (1.500.0000 Kcal/h)1740 kW 4,OKw 205.000,00 8.725,00

(2.500.000 Kcal/h) 2900kW(2.000.0000 Kcal/h)2320 kW 4,OKw 233.475,00 9.950,00

(3.200.000 Kcallh) 3710 kW (2.500.000 Kcal/h)2900 kW 5,5Kw 263.700,00 11.225,00

(4.000.000 Kcal/h) 4640 kW (3.000.000 Kcallh) 3480 kW 5,5 Kw 271.050,00 12.325,00

4 Atmosfer Konstrüksiyon Basıncında:

Diğer özellikler B.F.T. 152-3000'un aynı; RF No:152-3100'deki montajlı birim
fiyatlar %5 arttırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.

5 Atmosfer Konstrüksiyon Basıncında:

Diğer özellikler B.F.T. 152-3000'un aynı; B.F No:152-3100'deki montajlı birim
fiyatlar %10 arttırılarak, montaj bedelleri artın1madan aynen uygulanır.

(j

152-4000 sıCAK SU ÜRETİcİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER
KAZANI: SIVi VE GAZ YAKITLI: (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN
303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW, İhzarat: %
80)
TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4
Standardlannda, üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, istenen
konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış,

yukarıda bahsi geçen standartlara göre kapasite ve verim deney raporuna sahip
olacak, yapılan kapasite ve ısıl verim deneyi sonucunda bulanan kapasite ve ısıl

verim değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu
değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar
projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Not:
1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 kW'dan az 400 kW'dan
fazla olmayan sıvı veya gaz yakıth sıcak su kazanlarında 92/42/AT Yeni Sıcak Su
Kazanları Yönetmeliği ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihaz1ar Yönetmeliğine uygun
olarak üretilmiş, CE sertifikah; Çevre ve Orman Bakanlığının Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği ve 1sınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmenliğine uygun olacaktır.

2- TSE' belirlenmiş minimum değerlerden her % 1 artıŞ için montajsiz birim
fiyatlarına % 2 ilave edilecektir.
3- (% l'den küçük verim farklarına ait değerler enterpo1asyon1a bulunur.) Kazanın

imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.
4- İmalat kontrolü idaresince yapılarak be1ge1endirilecektir.
5- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülmesi (şamot yapılması) fiyata dahil değildir.

6- Ara kapasitelere ait değerler enterpo1asyonlabulunacaktır.

152-4100 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik
malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları: (TS EN 303-112/4, TS-9876, TS EN
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK işİN CİNSİ

12952-1, TS EN 12952-3)
Diller özellikler 152-4000'in aynıdır.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

o

152-4101

152-4102

152-4103

152-4104

152-4105

152-4106

152-4107

152-4108

152-4109

152-4110

152-411 1

152-4112

152-4113

152-4114

152-4415

152-4116

152-4117

152-4118

152-4419

(40.000 Kcal/h)

(60.000 Kcallh)

(100.000 Kcal/h)

(150.000 Kcal/h)

(200.000 Kcal/h)

(250.000 Kcallh)

(300.000 Kcal/h)

(350.000 Kcallh)

(400.000 Kcal/h)

(500.000 Kcal/h)

(600.000 Kcallh)

(700.000 Kcal/h)

(800.000 Kcal/h)

(1.000.000 Kcal/h)

(1.250.000 Kcal/h)

(1.500.000 Kcal/h)

(2.000.000 Kcallh)

(2.500.000 Kcal/h)

(3.000.000 Kcallh)

46kW

70kW

115 kW

175 kW

230kW

290kW

350kW

405kW

465 kW

580kW

700kW

810kW

930kW

1160 kW

1450 kW

1750 kW

2325 kW

2900 kW

3490 kW

1.725,00

2.025,00

2.625,00

3.525,00

3.850,00

5.425,00

5.975,00

6.525,00

7.050,00

8.550,00

9.275,00

9.975,00

12.575,00

15.125,00

16.925,00

22.050,00

23.900,00

28.000,00

30.725,00

184,00

217,00

237,00

248,00

310,00

375,00

472,00

509,00

599,00

652,00

787,00

883,00

961,00

1.200,00

1.225,00

1.500,00

1.625,00

1.725,00

1.850,00

o

152-4200

152-4300

153-1000

4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-4100'den % 5 zamlı, diller
özellikler152-4000'nin aynıdır.

5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 152-4100'den % 10 zamlı, diller
özellikler 152-4000'in aynıdır .

BUHAR VEYA KıZGıNSU ÜRETİCİ ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI)
KAZANLAR:
KATl YAKITLI:
(Ölçü:Adet, Birim:(Kcal/h) kW veya kg buhar/saat, İhzarat% 80)
TS EN 12952-1, TS EN 12952-3 veya TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953
2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6
EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953
10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14
Standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen
konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış,

imalat projeleri TSE'ce ve idaresince onanmış, Türk Standartlarına uygunluk
belgesine sahip kazanın imalat esnasında Standart şartlarında kontrol edildiğirıe dair
"İmalat kontrol belgesi" eklenmiş olacak, Montaj ve işletmeye alınmasından sonra
TS-4040 ve TS-4041 Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.7.1993
tarih ve 21651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre
kapasite ve ısıi verim testine tabi tutulacaktır. Bulunan kapasite ve ısıi verim
dellerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum dellerlerden düşük

olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Not:
1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V
delleri olan, i 10 o c' dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan
donanımların, bu Yönetmeliilin ekinde yer alan (EK-I) madde 2.10, madde 2.11,
madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)' de belirtilen temel gereklere uygun olarak
üretilmiş, CE sertifikalı; Çevre ve Orman Bakanlığımrı Hava Kalitesinin Korunması

Yönetmeliıli ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kiriiliilinin Kontrolü Yönetmenliğine

uygun olacaktır.

2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montaj i ve çalışır halde
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Birim
Fiyat

No:

153-1100

153-1101

153-1102

YAPILACAK İşİN CİNSİ

teslimi.
3- Kazanlar 5 atmosfer konstrüksiyon basıncına kadar (5 atil dahil) TS EN 12952-1,
TS EN 12952-3'e uygun olarak yapılacak ve imalat kontrolü idaresince yapılacaktır.

4- Dikişsiz boru ile imal edilecek 6 atmosfer ve daha yukarı konstrüksiyon basınçlı

kazanlar TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS
377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN
12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953
11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14'e uygun olarak yapılacak ve
imalat kontrolü Türk Loydu veya TOrk Standartları Enstitüsünceyapılarak alınacak

imalat kontrol belgesi ile tevsik edilecektir.
5-Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.

6- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülrnesifiyata dahil değildir.

7- Adı geçen tebliğde belirlenmiş minimum değerlerden her %1 artış için montajsız

birim fiyatlara % 2 ilave edilecektir.
8-(% 1'den küçük verim farklarına ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.)

9-Üç geçişli kazan yerine karşı basınçlı (radyasyonlu) kazan olduğu takdirde, diğer

özellikler yukarıdaki tarifle aynı, montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj
bedelleri eksiitilmeden ödenir.

3 atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (kaynaklı)

kazanlar Katı yakıtlı: (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)
Özellikler: 153-1000'ün aynıdır.

150 Kg Buhar/saat

300 Kg Buhar/saat

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

3.900,00

6.350,00

Montaj
Bedeli
YTL

262,00

356,00

153-1103

153-1104

153-1105

153-1106

153-1107

153-1108

153-1109

153-1110

153-1111

153-1112

153-1113

400 Kg Buhar/saat

500 Kg Buhar/saat

650 Kg Buhar/saat

800 Kg Buhar/saat

1000 Kg Buhar/saat

1250 Kg Buhar/saat

1500 Kg Buhar/saat

2000 Kg Buhar/saat

2500 Kg Buhar/saat

3000 Kg Buhar/saat

4000 Kg Buhar/saat

f··;"-'. t ...' ·'CX.
o" . ··i··., '.c:' ..•·i, "';",\

.....
'.'

0- _, ".'; ': ... ,"

8.250,00

10.200,00

12.025,00

14.575,00

16.600,00

18.925,00

22.325,00

26.650,00

30.050,00

33.825,00

42.025,00

446,00

535,00

617,00

711,00

794,00

881,00

1.100,00

1.275,00

1.450,00

1.600,00

1.825,00
153-1200

153-1300

153-1400

153-1401

153-1402

153-1403

153-1404

153-1405

4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri 153-1100'den %5 zamlı, diger özellikler
153-1000'in aynıdır.

5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-11OO'den % 10 zamlı, diğer özellikler
153-1000'in aynıdır.

6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik
malzemeden (kaynaklı) buhar üretici kazanlar:
Katı yakıtlı:

TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN
12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS
377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12
EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14' e göre yapılacak, TOrkLoydu veya TOrk
Standartları Enstitüsü tarafından imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler 153
1000'in aynıdır.

250 Kg Buhar/saat

300 Kg Buhar/saat

400 Kg Buhar/saat

500 Kg Buhar/saat

650 Kg Buhar/saat

9.150,00

10.850,00

12.675,00

14.450,00

17.575,00

395,00

454,00

540,00

583,00

627,00
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CJ \

Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

153-1406 SOO Kg Buhar/saat 20.600,00 722,00
153-1407 1000 Kg Buhar/saat 23.725,00 902,00
153-1408 1250 Kg Buhar/saat 27.025,00 1.075,00
153-1409 1500 Kg Buhar/saat 30.550,00 1.275,00
153-1410 2000 Kg Buhar/saat 37.575,00 1.450,00
153-1411 2500 Kg Buhar/saat 42.225,00 1.600,00
153-1412. 3000 Kg Buhar/saat 44.425,00 1.800,00
153-1413 4000 Kg Buhar/saat 52.375,00 2.025,00
153-1414 50000 Kg Buhar/saat 56.075,00 2.200,00
153-1500 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: (TS 377-1 EN

12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ;
TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1400'den %10 zamlı, diger özellikler
153-1OOO'in aynıdır.

153-1600 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: (TS 377-1 EN
12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ;
TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1400'den % 20 zamlı, diger özellikler
153-1OOO'in aynıdır.

12 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için 153-1400'deki montajlı birim fiyatlar ve
montaj bedelleri % 30 zamlı,

14 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için 153-1400'deki montajlı birim fiyatlar ve
montaj bedelleri % 40 zamlı, diger özellikler 153-1000'in aynıdır.

153-1700 3 atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden
(Kaynaklı) kazanlar:
Katı yakıtlı: (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)
Diger Özellikler: 153-1000'in aynıdır.

._ '.<o~:~::;'~:~~"·e' .

153-1701 (150.000 Kcal/h) 175 kW ~)\;~~f~; f: ~ ~~~ 4.975,00 207,00
153-1702 (200.000 Kcal/h) 230 kW .:"." .~'- .~..,...,. ",', ~

6.500,00 282,00s :~ ~~

153-1703 (300.000 Kcal/h) 350 kW C ~~~. "ı. .v'. v.;;; >.i.

9.300,00 350,00.~: ~ ~~ //1-::~~'" ;"., ş7t "s \\
153-1704 (400.000 Kcal/h) 465 kW li;{·... ~\·\. "';:~J 11.475,00 525,00,,?ii~.' ,.:~ j"l:" ....
153-1705 (500.000 Kcal/h) 5S0 kW '" 'ir-"';' ..., '··d:% '1:.; .,;,;-, jJ

13.575,00 621,00~. ~ •"'"].."'';;';~ ....." ",'7' t;'

153-1706 (600.000 Kcal/h) 700 kW -s ,do 'j tr ••1l>;'t> '1:.. '-'''••c;. '4 15.100,00 696,00...., ..... ~- --~ ,.
153-1707 (700.000 Kcal/h) S10 kW ~~- ..:~~~~~~/ 16.675,00 865,00
153-1708 (800.000 Kcal/h) 930 kW 18.050,00 937,00
153-1709 (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW 19.700,00 1.050,00
153-1710 (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW 25.075,00 1.225,00
153-1711 (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW 27.825,00 1.400,00
153-1712 (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW 31.875,00 1.475,00
153-1800 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: (TS EN 12952-

1, TS EN 12952-3)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1700'den % 5 zamlı, diger özellikler
153-1OOO'in aynıdır.

153-1900 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: (TS EN 12952-
1, TS EN 12952-3)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-1700'den % 10 zamlı, diğer özellikler
153-1OOO'in aynıdır.

153-2000 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik
malzemeden (Kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar:
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Katı yakıth: TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3;
TS 377-4 EN 12953-4; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN
12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953
11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14'e göre yapılacak, Türk
Loydu veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından imalatı kontrol edilecek, diger
özellikler 153-1OOO'in aynıdır.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

153-2001

153-2002

153-2003

153-2004

153-2005

153-2006

153-2007

153-2008

153-2009

153-2010

153-2011

153-2012

153-2013

153-2014

153-2015

(150.000 Kcal/h)

(200.000 Kcal/h)

(300.000 Kcal/h)

(400.000 Kcal/h)

(500.000 Kcal/h)

(600.000 Kcal/h)

(700.000 Kcal/h)

(800.000 KcaVh)

(1.000.000 KcaVh)

(1.250.000 Kcal/h)

(1.500.000 KcaVh)

(2.000.000 Kcal/h)

(2.500.000 Kcal/h)

(3.000.000 Kcal/h)

(4.000.000 Kcallh)

175 kW

230 kW

350 kW

465 kW

580 kW

700 kW

810 kW

930 kW

1160 kW

1450 kW

1750 kW

2325 kW

2900 kW

3490 kW

4650 kW

9.475,00

10.925,00

14.400,00

18.625,00

20.550,00

24.200,00

27.075,00

29.500,00

33.850,00

35.400,00

39.500,00

45.325,00

50.750,00

56.025,00

62.175,00

393,00

445,00

521,00

647,00

786,00

993,00

1.100,00

1.200,00

1.275,00

1.400,00

1.600,00

1.775,00

2.000,00

2.275,00

2.425,00

o

153-2100

153-2200

153-2300

153-3000

8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: (TS 377-1 EN
12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ;
TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-2000'den % 10 zamlı diger özellikler
ı 53-1000'in aynıdır.

10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: (TS 377-1
EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4
; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve bedelleri 153-2000'den % 20 zamlı, diger özellikler 153
1000'in aynıdır.

12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: (TS 377-1
EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4
; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-2000'den % 30 zamlı, diger özellikler
153-1OOO'in aynıdır.

BUHAR VEYA KıZGıN SU ÜRETİcİ ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI)
KAZANLAR:
Sıvı VE GAZ YAKITLI: (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS 377-1 EN
12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ;
TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14).
Ölçü: Adet, Birimi: (Kcal/h) kW veya kg. buhar/ saat, ihzarat: % 80.)
TS EN 12952-1, TS EN 12952-3 veya TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953
2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6
EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953
10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14
standardında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli, istenen
konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış,

11



o

Birim
Fiyat

No:

153-3100

YAPILACAK İşİN cİNsİ

imalat projeleri TSE'ce ve idaresince onanmış, Türk Standartlarına uygunluk
belgesine sahip kazanın imalat esnasında standart şartlarında kontrol edildiğine dair
"İmaIat kontrol belgesi" eklenmiş olacak, Montaj ve işletmeye alınmasından sonra
TS-4040 ve TS-4041 standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.7.1993
tarih ve 21651 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre
kapasite ve ısıi verim testine tabi tutulacaktır. Bulunan kapasite ve ısıi verim değeri

adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük

olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın
irnali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.
Not:
1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafindan yayımlanan 97123/EC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği ve 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak
üretilmiş, CE sertifikalı; Çevre ve Orman Bakanlığının Hava KaIitesinin Korunması

Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliğine

uygun olacaktır.

2- Kazanlar 5 atmosfer konstrüksiyon basıncına kadar (5 atü dahil) TS EN 12952-1,
TS EN 12952-3'e uygun olarak yapılacak ve imalat kontrolü idaresince yapılacaktır.

3- Dikişsiz boru ile imal edilecek 6 atmosfer ve daha yukarı konstrüksiyon basınçlı

kazanlar TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS
377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN
12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953
ii; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14 'e uygun olarak yapılacak

ve imalat kontrolü Türk Loydu veya Türk Standartları Enstitüsünce yapılarak

alınacak imalat kontrol belgesi ile tevsik edilecektir,
4- Ara kapasiteler ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.

5- Adı geçen tebliğde belirlenmiş minimum değerlerden her % i artış için montajsiz
birim fiyatlara % 2 ilave edilecektir.
(% i 'den küçük verim farklarına ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.)

6-Üç geçişli kazan yerine karşı basınçlı (radyasyonlu) kazan olduğu takdirde, diğer'

özellikler yukarıdaki tarifle aynı, montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek.rnontaj
bedelleri eksiltilmeden ödenir.

3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden
(Kaynaklı) kazanlar: Sıvı ve gaz yakıtlı: (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)
Özellikler: i 53-3000'in aynıdır.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

()

153-3101

153-3102

153-3103

153-3104

153-3105

153-3106

153-3107

153-3108

153-3109

153-3110

153-311 i

153-3112

153-3113

153-3114

150 Kg

300 Kg

400 Kg

500 Kg

650 Kg

800 Kg

1000 Kg

1250 Kg

1500 Kg

2000 Kg

2500 Kg

3000 Kg

4000 Kg

5000 Kg

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

-. '.' .-'" ,.- .,-.~".

3.600,00

5.250,00

6.775,00

8.075,00

9.600,00

11.625,00

14.300,00

15.950,00

18.025,00

21.650,00

24.600,00

26.450,00

30.375,00

35.450,00

198,00

243,00

362,00

447,00

520,00

606,00

655,00

794,00

1.025,00

1.125,00

1.225,00

1.425,00

1.800,00

2.050,00
153-3200

153-3300

153-3400

4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-3100'den % 5 zamlı, diğer özellikler
153-3000'in aynıdır.

5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-3100'den % i O zamlı, diğer

özellikler 153-3000'in aynıdır.

6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik
malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar:
Sıvı ve Gaz yakıtlı: (TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN

12



Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK işiN crxst

12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6;
TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377
II EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN
12953-4; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS
377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-1 i; TS 377-12
EN 12953-12; TSE 377-14 CR 1295J-14'e göre yapılacak, Türk Loydu veya Türk
Standartları Enstitüsü tarafından imalatı kontrol edilecek, diğer özellikler 153
3000'in aynıdır.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

o

153-3401

153-3402

153-3403

153-3404

153-3405

153-3406

153-3407

153-3408

153-3409

153-3410

153-3411

153-3412

153-3413

153-3414

153-3415

153-3416

153-3417

153-3418

153-3419

153-3420

153-3421

250 Kg

300 Kg

400 Kg

500 Kg

650 Kg

800 Kg

1000 Kg

1250 Kg

1500 Kg

2000 Kg

2500 Kg

3000 Kg

4000 Kg

5000 Kg

7000 Kg

8500 Kg

10000 Kg

12000 Kg

14000 Kg

15000 Kg

17500 Kg

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

Buhar/saat

7.050,00

8.250,00

9.550,00

10.525,00

11.725,00

13.800,00

16.275,00

17.650,00

21.250,00

25.500,00

31.225,00

38.625,00

45.475,00

58.325,00

64.825,00

76.350,00

87.275,00

105.100,00

119.125,00

136.650,00

150.825,00

233,00

293,00

371,00

422,00

511,00

631,00

749,00

861,00

1.100,00

1.275,00

1.550,00

1.875,00

2.100,00

2.425,00

2.200,00

2.300,00

2.550,00

3.050,00

3.300,00

3.550,00

3.725,00

(J

153-3500

153-3600

153-3700

8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: (TS 377-1 EN
12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ;
TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri i 53-3400'den % LO zamlı, diğer özellikler
i 53-3000'in aynıdır.

10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar: (TS 377-1 EN
12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ;
TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri i 53-3400'den % 20 zamlı, diğer özellikler
153-3000'in aynıdır.

12 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için 153-3400'deki, montajlı birim fiyatlar ve
montaj bedelleri % 30 zamlı.

14 Atmosfer konstrüksiyon basıncı için 153-3400'deki, montajlı birim fiyatlar ve
montaj bedelleri % 40 zamlı. Diğer özellikler i 53-3000'in aynıdır.

3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden
(Kaynaklı) kazanlar:
Sıvı ve Gaz yakıtltı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)
Diğer Özellikler: 153-3000'in aynıdır.

153-3701 (150.000 Kcal/h) 175 kW 4.950,00 235,00

13



o

Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

153-3702 (200.000 Kcal/h) 230 kW 6.175,00 287,00
153-3703 (300.000 Kca1/h) 350 kW 8.750,00 472,00
153-3704 (400.000 Kca1/h) 465 kW 10.375,00 616,00
153-3705 (500.000 Kca1/h) 580 kW 13.200,00 706,00
153-3706 (600.000 Kcal/h) 700 kW 15.275,00 769,00
153-3707 (700.000 Kcal/h) 810 kW 16.400,00 855,00
153-3708 (800.000 Kcal/h) 930 kW 17.125,00 906,00
153-3709 (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW 20.325,00 1.150,00
153-3710 (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW 24.325,00 1.325,00-
153-3711 (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW 28.200,00 1.450,00
153-3712 (2.000.000 Kcallh) 2325 kW 34.575,00 1.550,00
153-3713 (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW 40.325,00 1.700,00
153-3714 (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW 41.500,00 1.975,00
153-3715 (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW 49.950,00 2.150,00

153-3800 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: (TS EN 12952-
1, TS EN 12952-3).
Montajlı birim fıyatlar ve montaj bedelleri 153-3700'den % 5 zamlı diger özellikler
153-3000'in aynıdır.

153-3900 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: (TS EN 12952-
1, TS EN 12952-3).
Montajlı birim fıyatlar ve montaj bedelleri 153-3700'den % LO zamlı diger özellikler
153-3000'in aynıdır.

153-4000 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik
malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar:
Sıvı ve Gaz yakıtlİ:

TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN
12953-4; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS
377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12
EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14 'e göre yapılacak, Türk Loydu veya Türk
Standartları Enstitüsü tarafından imalatı kontrol edilecek, diger özellikler 153-
3000'in aynıdır:

"153-4001 (150.000 Kca1/h) 175 kW
,.;;J:"'.

:$" i ~~~..;_.)#'~~~ 8.375,00 380,00
(200.000 Kca1/h) 230 kW

....-
~ '~~., ,.:....s~.tı::~

~\153-4002 J; 10.075,00 433,00
153-4003 (300.000 Kca1/h) 350 kW s. ;,. ~_';~~""."'~-~~~ :e~ .~\ 12.300,00 533,00
153-4004 (400.000 Kcal/h) 465 kW ~ ~ ~ [ıS '-'.~ ~ ~ 15.050,00 628,00, ii{ _, •• :' L
153-4005 (500.000 Kcallh) 580 kW ." "'" '.' ';...... Y," .~'if

18.175,00 717,00l:~ ~~<: ··~·l ~~!fp.;

153-4006 (600.000 Kcal/h) 700 kW \. "?''ı ... <;;1; -- ""'" 19.900,00 951,00". <"" ...ı:',", ~

"f:~~" -{ii
'1~153-4007 (700.000 Kcal/h) 810 kW ~"1:M1,,~~- 22.250,00 1.025,00'':"';'-'-'.. '..,~ .... ,;:~

153-4008 (800.000 Kcal/h) 930 kW
••."1'_";:".. ;'"_"':'.

23.800,00 1.100,00
153-4009 (1.000.000 Kca1/h) 1160 kW 29.275,00 1.225,00
153-4010 (1.250.000 Kca1/h) 1450 kW 31.725,00 1.225,00
153-4011 (1.500.000 Kca1/h) 1750 kW 37.950,00 1.400,00
153-4012 (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW 44.050,00 1.700,00
153-4013 (2.500000 Kca1/h) 2900 kW 49.400,00 1.950,00
153-~014 (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW 59.350,00 2.200,00
153-4015 (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW 69.225,00 2.450,00
153-4100 8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: (TS 377-1 EN

12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ;
TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN CİNSİ

12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri i 53-4000'den % i Ozamlı diğer özellikler
i 53-3000'in aynıdır.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

o

153-4200 10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: (TS 377-1
EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4
; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri i 53-4000'den % 20 zamlı diğer özellikler
153-3000'in aynıdır.

153-4300 12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar: (TS 377-1
EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4
; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14)
Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri i 53-4000'den % 30 zamlı diğer özellikler
i 53-3000'in aynıdır.

153-5000 BUHAR ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KAZANLAR
:KATI YAKITLI, TABİİ ÇEKİŞLİ, İKİ YANMA ODALI, YARIOTOMATİK
SÜREKLİ YÜKLEMELİ (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3 -TS 377-1 EN
12953-1: TS 377-2.EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ;
TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8
EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN
12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14) (Ölçü: Adet, Birimi: (Kcal/h) KW, İhzarat
%80)
TS EN 12952-1, TS EN 12952-3 veya TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953
2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6
EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953
ıo, TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14
standardında, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet
hesapları yapılmış, imalat projeleri TSE'ce onanmış, Türk Standartlarından alınmış

Uygunluk Belgesine sahip kazanın, TS 4040 ve TS 4041 standartlarına göre kapasite
ve ısı verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıI verim değerleri TSE'lerde ki
minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar
kullanılmayacak, alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Birbirinden bağımsız iki yanma odalı; sıvı/gaz yakıt yanma odası silindirik ters
akışlı,yanma odasındaki ters akış ve katı yakıtla ortak iki gaz geçişi olmak üzere
sıvı/gaz yakıtla dört geçişli.srvı/gaz yakıt yanma odasından bağımsız, katı yakıt

ocağındaki geçiş ve sıvı yakıtla ortak iki gaz geçişi olmak üzere katı yakıtta üç
geçişli; taze kömür haznesi, kömür damıtma kanalı yanma odası cüruf kanalı,küllük

ve cürufluktan oluşan yanma odası altında kazana dıştan monte edilmiş elektrik
motorlu bir redüktörden eksantrik mil aracılığıyla hareket alan kademeli hareketli
ızgaranın ileri geri hareketiyle yanma odasına sürekli besleme ve kesintisiz cüruf
akışını sağlayan, yarı otomatik mekanizma ile yanma artığı kül ve cürufu, küllük ve
cürufluk bölümlerine indiren, ayrıca ana hava klapesinden giren yakma havasını

primer ve sekonder olmak üzere iki kola ayıran, baca çıkışında filtre sistemine
ihtiyaç duymayan, katı yakıt yakma ünitesine sahip; çift yakıtlı, iki yanma odalı

kazanın imali, işyerine nakli, kaidesi üzerine kül ve cüruf kapakları ile montajı ve
çalışır halde teslimi.
Not:
1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23!EC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı; Çevre ve Orman Bakanlığının

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliğine uygun olacaktır.

2- Kazanlar 5 atmosfer konstrüksiyon basıncına kadar (5 atü dahil) TS EN 12952-1,
TS EN i 2952-3'e uygun olarak yapılacak ve imalat kontrolü idaresince yapılacaktır.

3- 6 atmosfer ve daha yukarı konstrüksiyon basınçlı kazanlar TS 377-1 EN 12953-1:
TS 377-2 EN 12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN
12953-5; TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS
377-10 EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE
377-14 CR 12953-14'e uygun olarak yapılacak ve imalat kontrolü Türk Loydu veya
Türk Standartları Enstitüsünce yapılarak alınacak imalat kontrol belgesi ile
belgelendirilecektir.
4-ilgili TS 'lerde belirlenmiş minimum ısı! değerlerinden her %1 artış için montajsız
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

birim fiyatlara % 2 ilave edilecektir.( %1 'den küçük verim farklarına ait değerler

enterpolasyonla bulunur.)
5-Hareketli ızgara aksamı ve üzerindeki döküm ızgaralar fiyata dahildir.
6-Hareketli ızgara eksantrik miline otomatik hareket veren elektrik motorlu flanşlı

redüktör fiyata dahil değildir.

7-lzgaraya hareket veren redüktör motoruna ve ana hava klapesine kumanda eden
otomatik kontrol panosu fiyata dahildir.
8-Küllük ve cürufluk için amyant fitille sızdırmazlığı sağlayan küllük kapağı fiyata
dahildir.

MontajIı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

153-5100 153-5100 Buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar:3 Atmosfer
konstrüksiyon basıncında.Katı yakıtlı, Tabii Çekişii, İki Yanma Odalı, Yarı

Otomatik (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3" TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN
12953-2; TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5;
TS 377-6 EN 12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10
EN 12953-10; TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14
CR 12953-14)
Özellikler: i 53-5000'in aynıdır.

153-5101 115 Kg Buhar/saat

o 153-5102

153-5103

153-5104

153-5105

153-5106

153-5107

153-5108

153-5109

153-5110

153-51.11

153-5112

·153-5113

153-5114

153-5115

153-5116

153-5117

153-5118

153-5119

153-5200

175 Kg Buhar/saat

235 Kg Buhar/saat

290 Kg Buhar/saat

390 Kg Buhar/saat

490 Kg Buhar/saat

585 Kg Buhar/saat

700 Kg Buhar/saat

820 Kg Buhar/saat

980 Kg Buhar/saat

1175 Kg Buhar/saat

1410 Kg Buhar/saat

1650 Kg Buhar/saat

1950 Kg Buhar/saat

2350 Kg Buhar/saat

2900 Kg Buhar/saat

3900 Kg Buhar/saat

4900 Kg Buhar/saat

5875 Kg Buhar/saat

4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-5100'den % 5 zamlı, diğer özellikler
i 53-5000'in aynıdır.

21.025,00

24.600,00

28.200,00

33.375,00

37.775,00

45.025,00

50.775,00

62.575,00

68.350,00

76.150,00

84.200,00

105.975,00

130.325,00

164.375,00

201.950,00

228.775,00

260.550,00

294.300,00

302.125,00

925,00

1.100,00

1.275,00

1.550,00

1.800,00

2.175,00

2.525,00

2.850,00

3.050,00

3.625,00

3.650,00

4.575,00

5.725,00

7.325,00

9.000,00

10.275,00

11.700,00

13.225,00

13.225,00

153-5300 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri 153-51OO'den % i Ozamlı, diğer özellikler
i 53-5000'in aynıdır.

154-000 IZGARA YAPıLMASı: (Ölçü: kg.; İhzarat: % 60)
Kazanlara, onanlı projesine uygun olarak döküm ızgara yapılması ve yerine rnontajı. 1,30 0,50

155-000

155-100

155-200

KAZANLARA ATEŞ TUGLASI ÖRÜLMESİ (Ölçü: kg. ; İhzarat: % 60) (TS
4826)

Kazanlara ateş tuğlası örülmesi. (Ölçü: kg)
Dökme dilimli, yarım silindirik ve silindirik kazanları onanlı projesine uygun olarak,
şamot harcı kullanılarak 1250°C'ye kadar dayanıklı ateş tuğlası örülmesi
(Ölçü olarak tuğla tartısı esas alınacaktır).

Su borulu kazanlara ve ön ocaklarına ateş tuğlası örülmesi: (Ölçü: kg.)
Su borulu kazanlarda ve ön yanma hücrelerinde yüklenicinin onatacağı projesine

1,60

2,00

0,60

0,60
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

uygun olarak içte ve dışta şamot harcı kullanılarak asgari 1250 °C'ye dayanıklı ateş

tuğlası örülmesi. (Ölçü olarak tuğla tartısı esas alınacaktır.)

155-300 Su borulu kazanlarda ve ön ocaklarına izole tuğlası örülmesi (Ölçü: kg.)
Su borulu kazan ve ön ocaklar yanma hücrelerinde yüklenicinin onataeağı projesine
uygun olarak ateş tuğlası arkasına uygun yapıda harç kullanılarak izole tuğlası

örülmesi:
(Ölçü olarak tuğla tartısı esas alınacaktır) 2,40 0,60

157-800 Kalorifer ve buhar kazanlarında kazan boru yenilenmesi (Ölçü: m. ihzarat %
60)
Kazan aynası zedelenmeden arızalı olan duman borularının yerlerinden sökülmesi
için duman sandığının yerinden çıkarılması, boruların sökülmesi uygun ölçüde yeni
kazan borolarının yerine takılması ve makinato çekilmesi, sızdırmazlık tecrübesi için
kazan bağlantılannın geçici olarak kapatılması ve işletme basıncının 1,5 katı

hidrolik basınç testine tabi tutulması; her türlü malzeme, işçilik ve zayiat dahil
kazanın işler halde teslimi.

157-801 20l-000'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularından yenilenen borunun dış çap
ölçüsüne göre, montajlı birim fiyatın % 70 zamlı bedeli ödenecek, boru montaj
malzemesi bedeli ödenmeyecektir.

157-802 Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) olması halinde 20l-300'deki
birim fiyatlara % 70 zam uygulanarak ödeme yapılacak, diger şartlar 157-800, 157
801'deki gibi.

158-000 MEKANİKKÖMÜR AnCILAR (STOKER):(Ölçü: Ad.: İhzarat% 80)

158-100 Sonsuz vidalı tip:
Kazanın kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kömürü sevk edebilecek tipte, onanlı

projesine uygun olarak 5 mm. kalınlıleta çelik sacdan sıcak form verilmiş veya çelik
dökümden geniş hatveli vidası, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm.lik çelik
sacdan veya en az 8 mm.lik parçalı pik dökümden dış borusu, her türlü kömürü
yakabilecek tipte uygun şekil ve ölçüde pik döküm ızgarası, en az 2 mm.lik çelik
sacdan 40x40x4 mm.lik köşebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m2 haznesi ve kömür
büyüklüğü ayar tertibatı, hermetik motoru, orijinal ve yeter büyüklükte vantilatörlü;
kömür ve hava miktarlarını en az 3 kademe üzerinden sevk edebilecek ayar tertibatı;

döşeme üzerine 250 dozlu betondan kaide yapılması, her türlü ufak malzeme dahil
stokerin işyerinde temini ve yerine montaj!.--.- o".~- - -'0

565,00

514,00

406,00

453,00

307,00

352,00

15.225,00

13.650,00

12.075,00

10.475,00

14.600,00

12.700,00

", ".":~.. '

Fırlatmalı tip:
Kazan kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kırılmış gerekli irilikteki körnürü
kazana atabilen kazan önüne monte edilecek gövdesi özel pik dökümden, 3 mm.lik
sacdan 40x40x4 mm. köşebent takviyeli takriben 0.25 m3.1ük kömür bunkeri,
kömürün ayrı ayrı uzaklığa atılmasını temin eden yaylı özel kömür atma paleti,
palete kumanda eden ayarlı kamlı dişli düzeni ve pik dökümden özel dişli kutusu
yakma havasını temin eden kazana uygun hava ayar klapeli özel vantilatörü ve bu
varıtilatöre bağlı kül boşaltma haznesi ve kül kapağı, gerektiğinde kazanı elle
beslemek için ön kapağı ızgaralı sürgülü gözetleme delikli mekanik kömür atıcının,

bu atıcıyı kayış kasnak düzeni ile çalıştıran gerekli güçte elektrik motoru, iki kat
sülyenve yanmaz boya ile boyanması, ışıklı sinyallambalı, gerekli amperajda termik
ve manyetik koruyuculu şalteri, sigortaları ile komple etanş tablosu ile temini yerine
montesi.

200 kg/h'a kadar kömür yakacak

500 kg/h'a kadar kömür yakacak

600 kglh'a kadar kömür yakacak

400 kglh'a kadar kömür yakacak

100 kglh'a kadar kömür yakacak

300 kglh'a kadar kömür yakacak

158-101

158-102

158-103

158-105

158-104

158-106

158-200o

158-201 300 kglh'a kadar 15.825,00 352,00

158-202 300-600 kg/h'a kadar 18.100,00 414,00

158-300 Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı:

Yarım silindirik kazanlarda kazan külhanı içinde, silindirik kazanda kazan önündeki
ön yanma hücresi içerisinde monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiş, gerekli
iriliktc kırılmış kömürü itmek suretiyle karıştırarak daha iyi yanmasını sağlayarı
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Birim
Fiyat

No:

158-301

158-302

158-303

158-304

158-305

YAPILACAK İşİN CİNSİ

hidromekanik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı: ızgara tahrik düzeni; en fazla 50
mm. irilikte linyit kömürünü en az bir saat yetecek hacimde sactan profil takviyeli
kolay sökülüp takılabilecek şekilde kömür bunkeri; bunkerdeki kömürü sistemin
ihtiyacına göre periyodik olarak ızgara üzerine atma düzeni (kömür pompası); ilk
ateşlerneyi otomatik olarak sağlayan LPG (veya yakıt) donanımı; bu sistemin bir
periyot içerisinde devamını sağlayan otomatik kumanda sistemi; primer hava
vantilatörü, baca gazı aspiratörü; kül taşıma sistemi, LPG (veya yağ yakıt) ateşleme

sistemi kömür pompası; hidrolik tahrik düzeninin bu sistem içerisinde periyodik
olarak çalışmasını sağlayan ve istenildiği şekilde programlanabilecek program ilave
düzeni bulunacak şekilde temini, montajlı ve çalışır halde teslimi (Elektrik tesisatı,

baca gazı aspiratörü, primer ve sekonder hava vantilatörü, baca ve duman kanallan,
hava kanalları, kül atma sistemi multisiklon, kömür kırma ve taşıma düzeni, taze
hava ön ısıtma tertibatı, ilgili birim fiyatlarından ayrı ödenmek üzere).

200 kglh kadar

300 kglh kadar

400 kglh kadar

500 kglh kadar

600 kglh kadar
Not:Silindirik kazanlarda, kazana uygun kazan ön yanma hücresi yapılması halinde
ilgili birim fiyatlar % 15 fazlasıyla ödenir.

MontajIı

Birim Fiyat
YTL

35.200,00

42.000,00

50.375,00

55.875,00
60.400,00

Montaj
Bedeli
YTL

333,00

523,00

576,00

624,00
726,00

158-400 Sonsuz vidalı, kömür ve eüruf kıneılı özelızgaralıkömür atıeı:

3 mm.lik siyah sactan, 50x50x5 mm.lik köşebent takviyeli i m3'lük kömür deposu,
kömür çukuru, depo altında gerekli güçte elektrik motoru ile çalışır kömür kıncısı,

takriben 0.5 m3'lük kırılmış kömür çukuru 3.4 m3'lük 3 mm.lik siyah sactan
40x40xlmm.lik köşebent takviyeli kömür bunkeri, bunker üzerinden kömür seviye
ayarlayıcı kırılmış kömürün kömür çukurundan, gerekli güçte elektrik motoru ile alıp

bunkere sevk eden i çalışır kazan kapasitesine uygun çelik sacdan geniş hatveli,
vidalı, herhangi zorlamaya karşı vida emniyet pimi, vidaya uygun ısıya karşı

dayanıklı döküm vida kovanı elektrik motoru ile çalışan ve bunkerden kömürün
ızgaraya sevkini sağlayan ısıya dayanıklı özel dökümden kömür helozonu ve kovanı,

kömürün cins ve kalitesine göre, özelolarak imal edilmiş sağ ve sola doğru hafif
meyilli döküm ızgarası, kömür miktarını ayarlayan elektrik motoru ile çalışan

varyatörü, kazana uygun yakma havası vantilarörü ve hava debisini ayarlayan
klapesi, tamamının çelik kaidesi üzerine montaji, sülyen ve yağlı boya ile
boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil yerine montajı,

158-401

158-402

158-403

158-404

158-405

158-406

158-1000

100 kglh'a kadar kömür için

200 kglh'a kadar kömür için

300 kglh'a kadar kömür için

400 kglh'a kadar kömür için

500 kglh'a kadar kömür için

600 kglh'a kadar kömür için

MEVCUT SıCAK SU, KıZGıN SU VE BUHAR KAZANLARı İçİN

GELİŞTİRİLMİş, OTOMATİK SÜREKLİ YÜKLEMELİ, KÖMÜR
YAKıCısı:Ölçü: Adet, birimi: (Kcallh) kW, İhzarat: % 80)
TS EN 12952-1, TS EN 12952-3 ve TS 377-1 EN 12953-1: TS 377-2 EN 12953-2;
TS 377-3 EN 12953-3; TS 377-4 EN 12953-4 ; TS 377-5 EN 12953-5; TS 377-6 EN
12953-6; TS 377-7 EN 12953-7; TS 377-8 EN 12953-8; TS 377-10 EN 12953-10;
TS 377-11 EN 12953-11; TS 377-12 EN 12953-12; TSE 377-14 CR 12953-14
standartlar kapsamındaki mevcut yarım silindirik ve silindirik sıcak su, kızgın su ve
buhar kazanlarının önüne monte edilmek suretiyle, sıvı ve gaz yakıt yakan kazanlan
katı yakıtlıya dönüştüren, otomatik sürekli yüklemeli kömür yakıcısının bu
özellikleri uygulandığı kazanla birlikte işletme şartlarında veya TS 4040 ve TS 4041
deki esaslara göre yapılan ölçümlere, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından

yürürlüğe konulan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği" ile "Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ne
uygun olacaktır.

Mevcut sıcak su, kızgın su veya buhar kazanının konstrüksiyon basıncı ve imalat
özelliklerine göre imal edilen ve kazana alttan ve üstten birer boruyla bağlanarak su
sirkülasyonu sağlayan çelik malzemeden kaynaklı çift cidarlı ana gövdesitaze kömür

14.225,00

14.875,00

15.525,00

16.150,00

17.450,00

19.375,00

207,00

251,00

312,00

359,00

414,00

523,00
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Birim
Fiyat

No:

158-1100

158-1101

158-1102

158-1103

YAPILACAK İşiN CİNSİ

haznesi, kömür damıtma kanalı, yanma odası, cüruf kanalı, küllük ve cürufluktan
oluşan, elektrik motorlu bir redüktörden eksantrik mil aracılığıyla ızgaranın ileri geri
hareketiyle ve kömür haznesindeki kömürün kendi ağırlığıyla damıtma kanalından

ön ısıtmayla yanma odasına otomatik sürekli yüklenmesini ve kesintisiz cüruf akışını

sağlayan, bu otomatik mekanizma ile kül ve cürufu küllük ve cürufluk bölümlerine
indiren, ayrıca bu otomatik sürekli besleme sistemine paralelolarak ana hava
klapesinden giren yakma havasını primer ve sekonder olmak üzere iki ko1a ayıran,

kömür bünyesindeki uçucu oranına göre ayarlanabilen kömür cinsi ayar sistemine
sahip ön ısıtrnalı, otomatik sürekli yükleme1i kömür yakıcısının imali, işyerine nakli,
kazan dairesindeki mevcut sıcak su, kızgın su veya buhar kazanının önüne kaidesi
üzerine kül ve cüruf kapakları ile yerleştirilerek kazana montajı ve çalışır halde
teslimi

Not:
-Küllük ve cürufluk için amyant fitille sızdırmazlığı sağlayan küllük kapağı ve
cüruflukkapağı fiyata dahildir.
-Hareketli ızgara aksamı ve üzerindeki döküm ızgaralar fiyata dahildir.
-Hareketli ızgara eksantrik miline otomatik hareket veren elektrik motorlu flanşlı

redüktör fiyata dahildir.
-Redüktör motoruna ve ana hava klapesine kumanda eden otomatik kontrol panosu
fiyata dahil degildir.

3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında Mevcut Sıcak Su, Kızgın Su ve Buhar
Kazanları İçin Otomatik Sürekli Yüklemeli, Kömür Yakıcısı:
Özellikler: 158-1OOO'ün aynıdır.

60000 Kcal / h 0,55 kW

90 000 Kcal / h 0,55 kW

120 000 Kcal / h 0,55 kW

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

11.250,00

11.750,00

13.250,00

Montaj
Bedeli
YTL

451,00

532,00

621,00
158-1104

158-1105

158-1106

158-1107

158-1108

158-1109

158-1110

150000 Kcal / h 0,75 kW

200 000 Kcal / h 0,75 kW

250000 Kcal / h 1,10 kW

300000 Kcal / h 1,10 kW

360 000 Kcal / h 1,50 kW

430000 Kcal / h 1,50 kW

500 000 Kca1/ h 1,50 kW

15.475,00

18.775,00

22.075,00

26.200,00

30.300,00

34.400,00

38.550,00

754,00

887,00

1.075,00

1.225,00

1.400,00

1.575,00

1.775,00
158-1111

158-1112

158-1113

158-1114

158-1115

158-1116

158-1117

158-1118

158-1200

158-1300

158-1400

158-1500

600 000 Kcal / h 2,20 kW

720 000 Kcal / h 2,20 kW

850 000 Kcal / h 2,20 kW

1000000 Kcal / h 3,00 kW

1500000 Kcal / h 4,00 kW

2000 000 Kcal / h 4,00 kW

2500 000 Kcal / h 5,50 kW

3000 000 Kcal / h 5,50 kW

4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 158-1100'den % 5 zamlı, diğer

özellikler 158-1000'in aynıdır.

5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 158-1100'den % 10 zamlı, diğer

özellikler 158-1000'in aynıdır.

6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 158-1100'den % 15 zamlı, diğer

özellikler 158-1000'in aynıdır.

8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 158-1100'den % 20 zamlı, diğer

özellikler 158-1000'in aynıdır.

43.550,00

47.950,00

60.350,00

75.950,00

103.875,00

127.175,00

145.375,00

165.525,00

1.925,00

2.425,00

3.050,00

4.175,00

5.125,00

5.875,00

6.675,00

7.550,00
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Birim
Fiyat

No:

158-1600

158-1700

159-000

159-100

159-101

159-102

159-200

159-201

YAPILACAK işiN ctxst

10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 158-1100'den % 25 zamlı, diğer

özellikler 158-1000'in aynıdır.

12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

Montajlı Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 158-1100'den % 30 zamlı, diğer

özellikler 158-1000'in aynıdır.

ÖZEL GAYE İçİN İMAL EDİLENKAZANLAR:
Özel şartnamesine göre imal edilecek ve fiyatlandırılacaktır.

Mevcut silindirik kazanlara ön ocak ilave edilmesi.

Ön ocak (ölçü m2: ihzarat: % 70)
Mevcut ekonomik ömrü uygun olan silindirik tipte yağ yakıtlı olarak çalışan duman
borulu çelik kazan önünde ön ocak1a kazanın su veya buhar hacimleri arasındaki

bağlantıyı sağlamak maksadıyla kazanın uygun yüksekliğe kaldırılması ve kazanın

önüne onanlı projesine göre gerekli yanma hacimli üst ve yanlarının su borularından

müteşekkil boru duvarı meydana getirilmesi, bu boruların içindeki suyun kazan ile
birlikte sirkülasyon içinde bulunmasını temin edecek şekilde ön ocak
kollektörlerinirı kazana bağlanması250 dz.lu beton kaide yapılması ve açık bırakılan

alt kısmında kül toplamı hacmi bırakılarak hesaplanan ölçüde düz veya meyilli
(sabit) döküm ızgara döşenmesi 60 mı ve daha silindirik kazanlar için elle
beslemeli, daha büyük kazanlar için fırlatmalı veya sonsuz vidalı tip stokerIe
beslemeli olarak mevcut yağ yakıtla çalışan silindirik kazanın kapasitesine uygun ön
ocağın imali boşaltma vanasının bağlanması, işletme basıncının i ,5 katı basınçta

hidrolik teste tabi tutulduktan sonra ön ocağı dışına gaz sızdırmaz şekilde ateş

tuğlası ile örülmesi. (Boru duvarı lama borulama konstrüksiyon olanlar hariç) 90
kg/m' yoğunluğunda, 10 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor
içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, 1 mm. kalınlıkta galvarıizli sacla kaplanması,

dökümden kömür atma veya stoker bağlantı kapağı ile kül atma, kapağı yapılması,

ön ocağı iş yerinde temini ve işler halde teslimi. (Döküm ızgara, baca gazı aspiratörü
stoker ile, brülörün sökülmesi ve kazanın kaldırılması esnasında yapılacak her türlü
tadilat için malzeme, işçilik ve inşaat, elektrik işleri, ilgili birim fiyatlardan aynca
ödenecektir.) (İdarece onanlı projede hesaplanan ızgara yüzeyi (Ml) ödernede esas
alınacaktır.)

Yüksek basınçlı (6 Atmosfer ve yukarısı) buhar kazanlan ile kızgın su kazanlarda
dikişsiz boru ile imal edilmiş su borulu ön ocak ilavesi ile boruların kaynak yerleri,
gerilim giderme tavlamasına tabi tutulacak, diğer özellikler aynen 159-10 i 'deki fiyat
% 20 zamlı olarak uygulanacaktır.

Duman azaltıcı ve kömür tasarrufu sağlayıcı sisteme sahip çelik
konstrüksiyonlu kömür yakma cihazı: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 80)
Duman borulu çelik yarım silindirik ve silindirik kazanlara monte edilen linyit
kömüründe en az % 25 oranında kömür tasarrufu ile islilik ve dumanda en az % 90
oranında azalma sağlayarı bu özellikleri TSE- 4041 'e göre Türk Standartlan
Enstitüsünce veya idarenin uygun göreceği laboratuarlarca incelenerek
belgelendirilmiş olan ve idarece onanmış prospektüs veya katoloğuna uygun imal
edilmiş;kazanın önüne konularak f1anşlarla irtibatlanan en az içi 8, dışı 6 mm.
kalınlıkta çelik sactan imal edilmiş su cepli, iki yan üst su cepleri 90 kg/m'
yoğunluğunda,5 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor içerimi < i O
ppm) ile yalıtımlı ve 0.5 mm. kalınlıkta düz galvanizlisac ile korumalı, üst cebin alt
yüzeyi ateş tuğlası kaplamalı, tamamen açılabilen ön panel doldurma haznesi, kömür
yakabilecek nitelikte eğimli- basamaklı ve hareketli- düz ızgaralı, kül curuf haznesi
ve tekerlekli, kül arabası bulunan, çıkış suyuna bağlı termostat ile kumandalı,primer

ve sekonder hava klapeleri olan hidrometre, termometre vana ve emniyet valfı ile
teçhiz edilen, amyantlı malzeme ile sızdırmaz sağlanmış, elle yüklemeli kömür
yakma cihazının imalatçı firma adı, imal tarihi ve numarası ve kW (Kcal/h) olarak
kapasitesini konstrüksiyon ve deneme basıncını gösterir plakası ile birlikte işyerinde

temini, beton kaidesinin hazırlanıp, montajının yapılıp çalışır halde teslimi.
(Tesisat bağlantı elemanlan, boru, f1anş vana, termostat ateş tuğlası, hidrometre,
termometre emniyet valfı ve amyantlı malzeme birim fiyatlara dahilolup aynca bir
bedel ödenmeyecektir. Mevcut kazanlara montajı halinde mevcut kazanda yapılacak

tadilatlar içinde ayrı bir bedel ödenmeyecektir.)
3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:

KAPASİTESİ

(60.000 KcalJh) 70 kW

MontajIı

Birim Fiyat
YTL

2.575,00

4.000,00

Montaj
Bedeli
YTL

452,00

164,00
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Birim
Fiyat

No:
159-202

159-203

159-204

159-205

159-206

159-207

159-208

159-209

159-210

160-000

160-100

160-101

YAPILACAK İşiN CİNSİ

(120.000 Kcal/h) 140 kW

(180.000 Kcal/h) 210 kW

(240.000 Kcal/h) 280 kW

(300.000 Kcal/h) 350 kW

(360.000 Kcal/h) 420 kW

(420.000 Kcal/h) 490 kW

(480.000 Kcal/h) 560 kW

(540.000 Kcal/h) 630 kW

(600.000 Kcal/h) 700 kW
NOT: 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında cihaz kullanılması halinde 159-200'deki
montajlı birim fıyatlar % i O zamlı olarak, montaj bedelleri ise artırılmadan aynen
ödenecektir. Diğer özellikler 159-200'ün aynıdır.

EŞANJÖRLER: (Isı dönüştürücüler): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

PN' 10 bakır boru serpantinli: (TS EN 10217-I'e uygun)
Mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma
kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı;

gövdesi Fe 37 malzemeden; bakır borusu TS 8324 EN 12451'e göre imal edilmiş en
az 1 mm. et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmesini teminen iki ring
flanşı arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak

su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma

musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki
adet ayağı, uygun saplamalarla 250 dozlu betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış

kısmının 90 kg/m" yoğunluğunda, 5 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte

(klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm. kalınlıkta

galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz
boya ile boyanması, dahil işyerinde temini ve yerine montajı, (ısıtma alanı hesabında

dış çapı esas alınacaktır.) Aynı nitelikte ve serpantin alanında 4 Atmosfer ve daha
düşük basınçlı buhar eşanjörü için gerekli buharlaşma alanını ve gerekli buhar
domunu ihtiva etmek şartıyla % i Ofazla fiyat uygulanır.

1 m' serpantin alanlı

MontajIı

Birim Fiyat
YTL

4.750,00

5.825,00

6.925,00

8.000,00

9.100,00

10.200,00

10.725,00

11.975,00

12.700,00

2.000,00

Montaj
Bedeli
YTL

226,00

274,00

341,00

389,00

452,00

571,00

670,00

740,00

791,00

99,00

160-102

160-103

160-104

160-105

160-106

160-107

160-108

2 m' serpantin alanlı

3 m' serpantin alanlı

4 m' serpantin alanlı

5 m' serpantin alanlı

6 m' serpantin alanlı

8 m' serpantin alanlı

10 m' serpantin alanlı

2.400,00

2.800,00

3.200,00

3.600,00

4.200,00

4.800,00

5.200,00

110,00

127,00

140,00

152,00

160,00

173,00

200,00

160-109

160-110

160-111

160-112

160-113

160-114

160-115

160-116

160-117

160-118

160-119

160-120

12,5 m' serpantin alanlı

15 m' serpantin alanlı

17,5 m' serpantin alanlı

20 m' serpantin alan lı

25 m' serpantin alanlı

30 m' serpantin alanlı

35 m' serpantin alanlı

40 m' serpantin alanlı

45 m' serpantin alanlı

50 m' serpantin alanlı

60 m' serpantin alanlı

70 m' serpantin alanlı

5.750,00

6.875,00

7.750,00

10.000,00

11.600,00

13.175,00

14.175,00

17.175,00

18.975,00

21.575,00

24.775,00

29.150,00

221,00

249,00

278,00

343,00

377,00

400,00

418,00

442,00

499,00

557,00

573,00

597,00
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

160-121 80 m' serpantin alanlı 31.550,00 630,00
160-122 90 m' serpantin alanlı 33.950,00 655,00
160-123 100 m' serpantin alanlı 35.950,00 679,00
160-124 110 m' serpantin alanlı 37.950,00 696,00
160-125 120 m' serpantin alarılı 39.925,00 719,00
160-126 130 m' serpantin alanh 41.925,00 752,00
160-200 PN 16 Bakır borulu serpantinli

(Bakır boru kalınlığı en az 1,5 mm.):
Fiyatlar 160-100'den % 35 zamlı; montaj bedelleri ve diğer özelikler aynı.

160-300 PN LO, Çelik borulu serpantinIi:
TS-30l/2'e göre en az 15 mm. dikişli siyah bomdan imal edilmiş diğer özellikler
BFT 160-1OO'de tarif edildiği gibi olmak üzere eşanjörürı işyerinde temini ve yerine
montaj ı.

160-301 1 m' serpantin alanlı 1.300,00 107,00
160-302 2 m' serpantin alanlı 1.475,00 120,00
160-303 3 m' serpantin alanlı 1.650,00 138,00
160-304 4 m' serpantin alanh 1.925,00 151,00
160-305 5 m' serpantin alanh 2.175,00 164,00'"--

160-306 6 mı serpantin alanh .>.:':''',,''~:'' .4~··~' 2.525,00 173,00
160-307 8 m' serpantin alanh

,
.';;.~ .~.:.>': ~ "::.~....q. c.:~~\. 3.050,00 187,00

160-308 10 m' serpantin alanlı
"O / •. , "'''__''..:.:,; ,,~:

3.550,00 217,00/ .': '. • ..";".::".'., .'\ ~,:?,-; ~'.

160-309 12,5 m' serpantin alanh L;:.t;;i' .. <..". ~
~ ....:< :,

'. ~ :'~-~ ~. 4.075,00 240,00
160-310 15 m' serpantin alanh ". 't; -" ..,. :}..i':, '.' ;~''1 O). ':~':,,' .,:', ,::;'/ X 4.850,00 270,00
160-3II 17,5mı serpantin alanh

., ':. , ", ~"

"'~€.
" i-··,....;:' 5.550,00 303,00..

'.:" _.•J,

160-312 20 m' serpantin alanh <:'"-''' "~,.~ 6.375,00 377,00
160-313 25 m' serpantin alanlı 7.550,00 408,00
160-314 30 m' serpantin alanh 7.975,00 435,00
160-315 35 m' serpantin alanh 9.100,00 452,00
160-316 40 m' serpantin alanh 9.975,00 479,00
160-317 45 m' serpantin alanh 10.825,00 541,00
160-318 50 m' serpantin alanh 13.000,00 604,00
160-319 60 m' serpantin alanh 13.875,00 620,00
160-320 70 m' serpantin alarılı 16.450,00 647,00
160-321 80 m' serpantin alanh 18.200,00 683,00
160-322 90 m' serpantin alanh 20.800,00 710,00
160-323 100 m' serpantin alanh 23.375,00 736,00
160-324 110 m' serpanti n alanh 25.125,00 755,00
160-325 120 m' serpantin alanh 26.850,00 781,00
160-326 130 m' serpantin alanh 28.575,00 817,00
160-400 PN 16, çelik boru serpantinli:

Montajh birim fıyatlar ve montaj bedelleri 160-300'den % 20 zamh, diğer özellikler
aynı, dikişsiz bomdan yapıhrsa% 40 zamh diğer özellikler aynı.

160-500 PN 25 kalitesinde en az F 37.2 malzemeIi dikişsiz patent borulu:
Montajh birim fıyatlar ve montaj bedelleri 160-300'den % 80 zamh diğer özellikler
aynı.

161-000 DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUGU (TS 481'e uygun) (Ölçü: Ad.:
İhzarat: % 60).
Pirinçten rakorlu rnusluğu hortuma bağlama rakoruçelikten kara kesitli açılıp
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşiN CİNSİ

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun horruma vidalı

kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS. "ye uygunluk belgeli olacaktır.)

161-100 20", mm. (3/4") 16,20 2,40

161-200 25", mm. (1") 18,30 2,40

162-000 TERı\10METRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

162-100 Renkli Sıvılı:

Büyük bölüntülü, renkli, sıvılı, en az 20 cm. boyunda pirinç muhafazalı

termometrenin komple olarak iş yerinde temini ve yerine montajı.

162-101 120°C taksimatlı 14,30 2,40

162-102 250°C taksimatlı 19,30 2,40

162-200 Madeni: .' ..' "'_'.:,.
Aşağıda belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termo metrenin komple
olarak işyerinde temini ve istenilen yere rnontajı. "c' .;. ';" .t....2 "'.

o
162-201

162-202

162-203

e 100 mm 120 "C bölüntülü

'" 100 mm 250 "C bölüntülü

'" ıSO mm 120 oC bölüntülü

.... ,:~; ,;.....
,,~-":, ' :". ,-,

.'''' .", ," '.~ "-,
~; ..:::.: ~.

-:~,. ," ."':,

21,80

31,50

32,10

2,40

2,40

2,40

162-204

162-205

'" 150 mm 250 "C bölüntülü

'" 200 mm 120 "C bölüntülü

34,20

36,00

2,40

2,40

162-206 '" 200 mm 250 oC bölüntü1ü
.'-:; .

.. 36,80 2,40

162-300 Uzak mesafe termometresi:
Kuvvetli veya zayıf akımlarla çalışır; sıcaklığı ölçülecek yere monte edilmek üzere
duyar ucu görülebilecek yere konulacak.150 mm çapında skalası; termostadı duyar
ucu ile skala arasındaki elektrik bağlantısı dahil komple olarak işyerinde temini ve
yerine montaj ı.

162-301 500 oC bölüntülü 133,80 10,00

162-400 Azami asgari- termometre:
Günlük en yüksek ve en düşük sıcaklığı ölçmek için bina dışında güneş görmeyecek
şekilde uygun bir yere monte edilmek üzere cıvalı madeni muhafazalı; askı

tertibatını havi termometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.

54,10 2,40

163-000 HIDROMETRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TS-617).
Aşağıda belirtilen çaplarda; skalası kolayokunabilir büyük bölüntülü su basıncını

gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir ayarlanabilir kırmızı ibresi bulunan 3
ağızlı musluğu ile komple hidrometrenin işyerine temini ve yerine montajı.

'" 100 mm. 1 Atmosfer kadar bölüntülü

'" 100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntülü

Kazan drenaj ve su alma musluğu;

PN 16- 40 2 yollu, çelik döküm, pistonlu musluğun temini ve yerine takılması.

Vidalı veya Flanşlı (TSE kalite belgeli) '" 15 mm.

Manometre musluğu;

PN 16- 40 çelik döküm, pistonlu, 3 yollu musluğun temini ve yerine takılması, vidalı

veya f1anşlı (TSE kalite belgeli) '" LS mm.

2,10

2,10

2,10

18,90

18,90

18,90

21,90 2,10

23,10 2,10

30,00 2,10

33,50 2,10

. 769,20 25,00

151,30 10,50

130,50 9,50

(50 mss)'na kadar.

(25 mss)'na kadar.

(50 mss)'na kadar.

(25 mss)'na kadar.

5 Atmosfer kadar bölüntülü

'" 100 mm 4.44 Atmosfer

'" 100 mm 2.22 Atmosfer

e ıSO mm 2.22 Atmosfer

e 150 mm 4.44 Atmosfer

'" 100 mm.

Kazan blöf vanası;
PN 40, gövdesi çelik, döküm pistonlu, kollu, yaylı blöf vanasının temini, yerine
takılması, flanşlı; (TSE kalite belgeli) e 40 mm.

MANOMETRE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolayokunabilir, 3 ağızlı musluklu komple
manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.

163-100

163-200

Ü 163-300

163-400

163-500

163-600

163-700

164-000

164-100

164-200

164-300
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Birim
Fiyat

No:
164-400

164-500

164-600

164-700

164-800

164-900

0100 mm.

0100 mm.

o ıSO mm.

0150 mm.

o ıSO mm.

0150 mm.

YAPILACAK İşİN CİNSİ

10 Atmosfer kadar bölürıtülü

iS Atmosfer kadar bölüntülü

3 Atmosfer kadar bölüntülü

5 Atmosfer kadar bölüntülü

10 Atmosfer kadar bölüntülü

iS Atmosfer kadar bölüntülü

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

24,20

27,30

28,40

31,50

33,60

35,70

Montaj
Bedeli
YTL

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

165-000

165-100

165-101

ISITICILAR: (Radyatörler): (Ölçü: m2: İhzarat: 80)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından yayınlanan 89/106IEEC Yapım

Malzemeleri Yönetmeligine uygun olarak üretilmiş, CE belgeli olacaktır. Montaj
bedeli dahildir. Tespit ve yerleştirme TS-1499'a uygun olarak yapılacaktır.

Dökme dilimli düz satıhlı A serisi radyatörler:
TS EN 442-1/2/3 'ye uygun olarak ve İSO 185'e uygun gri dökme demirden TSE
uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, radyatörlerin su ile temas eden ısıtma

yüzeylerinin et kalınlığı 2,5 mm'den az olmayacaktır. Döküm radyatörler astar
boyalı, dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya
konsollar üzerinde monte edilecek radyatörün işyerine temini, projesine göre
gruplanması ve yerine montajı. (Projesine göre dilimlerin gruplandınlmasında

kullanılacak conta, nipel tapa ve redüksiyonlar fiyata dahildir. Ayrıca bedel
ödenmez),
NOT:
I-Kabul edilebilir toleranslar, eksenler arası ölçüde ± 0,3 mm; tam boy ve genişlik

ölçülerinde ± 2 mm.dir.
2-Isıl güç değerleri 75 °C-65°C ( DT = 50 OK) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit
edilmiş olacaktır.

3-Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda
sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

100/1000 mm.

165-102

165-103

165-104

165-105

165-106

165-107

165-108

165-109

150/1000 mm.

200/1000 mm.

250/1000 mm.

100/600 mm.

150/600 mm.

200/600 mm.

250/600 mm.

100/500 mm.

ü
165-110

165-111

165-112

165-113

165-114

165-115

165-116

165-200

165-201

165-202

165-203

165-204

165-205

165-206

iSO/SOO mm.

200/500 mm.

250/500 mm.

100/300 mm.

150/300 mm.

200/300 mm.

250/300 mm.

Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatörler:(TS EN 442-112/3)
Diger özellikler B.F.T 165-100'ün aynı.

70/900 mm.

160/900 mm.

220/900 mm.

110/500 mm.

160/500 mm.

220/500 mm.

54,40

55,40

51,00

53,10

50,30

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00
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Birim
Fiyat

No:
165-207

165-208

165-209

165-210

165-300

YAPILACAK İşİN cİNsİ

160/350 mm.

220/350 mm.

250/200 mm.

70/500 mm.

Dökme dilimli, kolonlu radyatörler:(TS EN 442-112/3)
Diğer özellikler B.F.T 165-WO'ün aynı.

MontajII
Birim Fiyat

YTL

52,70

52,80

Montaj
Bedeli
YTL

7,00

7,00

.:

165-301

165-302

165-303

165-304

165-305

165-306

165-307

165-308

165-309

165-310

165-311

165-312

165-313

165-314

165-315

165-316

165-317

165-318

165-319

165-320

165-321

165-322

165-323

102/385 mm.

102/685 mm.

146/535 mm.

146/685 mm.

144/800 mm.

2211800 mm.

67/650 mm.

144/650 mm.

2211650 mm.

67/500 mm.

144/500 mm.

2211500 mm.

67/450 mm.

144/450 mm.

2211450 mm.

67/350 mm.

144/350 mm.

2211350 mm.

67/300 mm.

144/200 mm.

2211220 mm.

333/220 mm.

144/602 mm.

- -

- -
- -

- -

60,80 7,00

56,60 7,00

- -
56,20 7,00

54,80 7,00

- -
55,00 7,00

54,10 7,00

- -
- -

- -
- -

54,10 7,00

52,00 7,00

- -
- -
- -
- -

54,90 7,00

ü
165-400 Çelik radyatörler, A- Serisi: (TS EN 442-112/3).

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-112/3 standardına uygun, su geçen yüzeylerde
TS EN 10130 standardına göre Fe POL kalite ve minimum 1,11 mm. kalınlıkta soğuk

çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncınm

en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre
test edilerek ısıi güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve
son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı ve işyerinde temini ve montajı,

165-401 100/1000 mm. - -
165-402 150/1000 mm. 19,80 6,30
165-403 200/1000 mm. 20,10 6,30
165-404 150/600 mm. - -
165-405 200/600 mm. - -
165-406 150/500 mm. 18,80 6,30
165-407 200/500 mm. 19,40 6,30
165-408 150/300 mm. - -
165-409 200/300 mm. 18,20 6,30

165-500 Çelik radyatörler B- Serisi: Diğer özellikler BFT 165-400'ün aynı.

165-501 110-900 mm. - -
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Birim
Fiyat

No:
165-502

165-503

165-504

165-505

165-506

165-507

165-508

165-509

165-600

165-610

YAPILACAK İşİN cİNsİ

160/900 mm.

220/900 mm.

110/500 mm.

160/500 mm.

220/500 mm.

160/350 mm.

220/350 mm.

250/200 mm.

Alüminyum radyatörler:
Özel alüminyum alaşımdan pres döküm, astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun
renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün işyerinde temini, projesine
göregruplanarakyerine montajı. (Boya bedeli fiyata dahildir.)

CP tipi radyatörler: TS EN 442'e uygun. CP-24-BO/240

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

25,50

26,60

23,20

24,50

25,50

21,70

22,80

22,10

Montaj
Bedeli
YTL

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

o

(\
U

165-620

165-621

165-622

165-623

165-624

165-625

165-626

165-627

165-630

165-631

165-632

165-633

165-640

165-641

165-642

165-643

165-644

165-650

165-651

165-652

165-653

165-654

165-655

165-656

165-657

165-658

165-660

165-661

165-662

165-663

165-664

165-670

CRN tipi radyatörler: TS EN 442'e uygun:

CRN-30-146/300

CRN-33-146/350

CRN-35-106/500

CRN-36-106/55i

CRN-50-120/697

CRN-65-120/800

CRN-75-120/900

E tipi radyatörler: TS EN 442'e uygun:

E- 45-96/400

E-55-100/500

ME-45-100/500

P tipi radya törler:

P-600-90/600

P-500-90/500

P-300-160/300

P-200-160/200

V ve B tipi radyatörler:

V-200-160/200

V-350-100/350

V-500-100/500

v-600-100/600

B-200-160/200

B-320-100/320

B-500-100/500

B-600-100/600

T tipi radyatör1er:

T-200-160/200

T-350-160/350

T-500-95/500

T-612-95/612

S tipi radyatörler: (TS EN 442'e uygun): (Ölçü: Mı).
Özelalüminyumalaşımından pres döküm,radyatörlerin su ile temas eden ısıtma

35,50 4,00

31,50 4,00

31,90 4,00

32,50 4,00

30,80 4,00

29,40 4,00

29,20 4,00

32,50 4,00

30,70 4,00

30,80 4,00

- -
- -

- -
- -

- -
33,50 4,00

29,00 4,00

28,00 4,00

- -
- -
- -
- -

25,20 4,00

21,10 4,00

20,10 4,00

19,90 4,00
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

yüzeylerinin et kalınlığı 1,5 mm'den az olmayacaktır, astar boya üzerine firmasınca

isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı, dilimli alüminyum S- serisi eğik kanatlı

radyatörün işyerinde temini, projesine göre gruplanarakyerine montajı, (Boya bedeli
fiyata dahildir).

165-671 S-350 34,60 4,00
165-672 S-500 32,50 4,00
165-673 S-700 28,00 4,00
165-680 Panel tipi alüminyum radyatörler: (Ölçü: M2). (TS EN 442'e uygun)

TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin
özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç

altında preslenmesiya da kaynak yoluylakenetlendirilmesi ile yekpareyada parçalı

olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeylerien az i, i mm. konveksiyonyüzeyleri
en az 0,8 mm. et kalınlığında, 9 bar işletme basıncına dayanıklı, ısı güçleriTS EN
442'e uygun test edilerek saptanmış TS 4922'ye uyguneloksalve polyestertoz boya
ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı, fabrikasyon yekparegruplu her türlü
montaj malzemesi(konsol.vida-dubel, pürjör, kör tapa ve gerektiğinde konsolu
yastığı) dahil boyalı ve ambalajlı olarak işyerinde temini ve montajı.

Dilim genişliği 40 mm, radyatör kalınlığı takriben 60 mm olan.

165-681 300 mm. 72,20 4,60
165-682 375 mm. 66,70 4,60
165-683 450 mm. 64,90 4,60
165-684 525 mm. , ':':""~::~.~ 64,60 4,60
165-685 600 mm.

0 0',"( ••," '"o' 'o '.L" ..< ~ 64,40 4,60.>.J ';':'''0' Y "165-686 750 mm.
";/ ...... <. ""/. i·-.~~~~~ 64,30 4,60."

165-687 825 mm, ~; ~:~,:i (: :~~,.... ':. ~~ ,.~~~~ L 63,30 4,60
165-688 900 mm. ~ ':~~~'ı ""C: , / ~'ij .-;;,' if

".~·I ', • :t., ..~i ~~ 63,00 4,60
165-689 1000 mm, -" ;t.~

..". :~>'>'j o,;;"/i.. 62,80 4,60
165-690 1250 mm, "1'"

.. '.,}.> fe?'
'v.. 62,60 4,60

165-691 1500 mm. -"'0 o' .
".'-"

.'-'" 62,10 4,60
165-692 1750 mm. 61,20 4,60
165-693 2000 mm, 61,00 4,60
165-694 2250 mm. 60,40 4,60
165-680-1 Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan.

165-68111 300 mm, 103,60 4,60
165-682/1 375 mm. 96,60 4,60
165-683/1 450 mm. 91,20 4,60
165-684/1 525 mm. 90,40 4,60
165-685/1 600 mm. 89,30 4,60
165-686/1 750 mm. 86,70 4,60
165-687/1 825 mm. 86,30 4,60
165-688/1 900 mm. 88,00 4,60
165-689/1 1000 mm. 86,90 4,60
165-690/1 1250 mm. 88,00 4,60
165-691/1 1500 mm. 86,70 4,60
165-692/1 1750 mm. 86,00 4,60
165-69311 2000 mm. 84,70 4,60
165-694/1 2250 mm. 92,70 4,60
165-680-2 Dilimgenişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan.
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

165-68112 300 mm. 82,10 4,60
165-682/2 375 mm. 80,00 4,60
165-683/2 450 mm. 77,00 4,60
165-684/2 525 mm. 77,90 4,60
165-685/2 600 mm. 77,20 4,60
165-686/2 750 mm. 76,40 4,60

165-687/2 825 mm. 76,20 4,60
165-688/2 900 mm. 76,30 4,60
165-689/2 1000 mm. 76,30 4,60
165-690/2 1250 mm. 75,60 4,60
165-69112 1500 mm. 119,00 4,60
165-692/2 1750 mm. 82,00 4,60

165-693/2 2000 mm. 80,00 4,60
165-694/2 2250 mm. 77,00 4,60

165-680-3 Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan.

165-68113 300 mm. 135,00 4,60
165-682/3 375 mm. 125,10 4,60
165-683/3 450 mm.

,- 122,00 4,60
165-684/3 525 mm.

:.,-~ , '1' .".'" 119,00 4,60
165-685/3 600 mm. ,/' .;;-"

,'~,: ".'r:, J(:~

".';" 115,30 4,60
165-686/3 750 mm.

.'1"

,L~?; .•>.: .: ": .!~. ~':~ '~\ 111,90 4,60n
,o;.- .~.>

165-687/3 825 mm. ,~:~r ~~. \". .: :::~ ~ ~ 111,40 4,60
165-688/3 900 mm. ';.l',\\'<;.;/,,? ;,j} 111,00 4,60
165-689/3 1000 mm. '\. ,__ , ·:.::S ,ji, 'C? 112,10 4,60" , ~ ';'",,1

165·690/3 1250 mm. .'., "0
::.~-- '~:.

108,90 4,60.. .....,.

165-69113 1500 mm. 122,10 4,60
165-692/3 . 1750 mm. 119,00 4,60
165-693/3 2000 mm. 114,50 4,60
165-694/3 2250 mm. 112,20 4,60
165-700 PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.)

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-112/3 standardına uygun, ısı1güçlerini CE işareti

veren laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130
standardına göre Fe POL kalite ve minirnuml.I 1 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş

sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3
katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 44212 standardına göre test
edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son
kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak işyerinde temini ve montaj ı. (Tip XY, X
panel sayısı, Y konvektör.)

·165-701 (Tip 10) 400 44,90 4,00
165-702 .(Tip LO) 600 61,00 4,00
165-703 (Tip 10) 900 84,50 4,00
165-704 (Tip ll) 400 86,00 4,00
165-705 (Tip 11) 600 77,70 4,00
165-706 (Tip 11) 900 109,00 4,00
165-707 (Tip 22) 400 106,30 4,00
165-708 (Tip 22) 600 150,00 4,00
165-709 (Tip 22) 900 204,40 4,00
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
165-710 (Tip 21) 400 95,70 4,00
165-711 (Tip 21) 600 131,30 4,00
165-712 (Tip 21) 900 182,10 4,00

165-713 (Tip 33) 400 160,40 4,00

165-714 (Tip 33) 600 217,30 4,00

165-715 (Tip 33) 900 322,10 4,00

165-716 (Tip 10) 500 55,70 4,00
165-717 (Tip 10) 750 86,80 4,00
165-718 (Tip ll) 500 67,50 4,00
165-719 (Tip ll) 750 107,20 4,00
165-720 (Tip 21) 500 116,30 4,00
165-721 (Tip 21) 750 189,40 4,00
165-722 (Tip 22) 500 126,50 4,00
165-723 (Tip 22) 750 ........ ".,,: ~'. 177,10 4,00
165-724 (Tip 33) 500 '. '.'

193,10 4,00O,:;, "/:~: .. -'165-725 (Tip 33) 750 ,,::;.>" .•..
"\

.~.., .. 278,70 4,00
165-726 (Tip 10) 300 :~.

" ~:: "~< '(~ 40,30 4,00<,'I'
. ;ı.~ ,';,',"

800 :i'.~~ ;2;
, ".;' .'165-727 (Tip 10) , ,.... : ;7i~' :~ .~.:' 72,50 4,00

165-728 (Tip 11) 300 ~;,':Y"'" " o .~ ~:' ;:" .:'~·";r 49,70 4,00'"., .
165-729 (Tip ll) 800 '\ .:'. "'.

", -~ ~ ',,? 90,30 4,00i ~ • : -:.~~

165-730 (Tip 21) 300 ,."..,..,.... . :'-'5;. ' ..;",,;'J"
81,80 4,00".,.

165-731 (Tip 21) 800 156,80 4,00
165-732 (Tip 22) 300 89,20 4,00
165-733 (Tip 22) 800 194,50 4,00
165-734 (Tip 33) 300 139,30 4,00
165-735 (Tip 33) 800 302,10 4,00
165-800 Dökme dilimli düzlem görüntüIü radyatörler: (TS EN 442)

Gruplandırıldığında ön yüzde düzlemsel bir görüntü oluşturan, aşağıdaki ölçülerde.
Diğer özellikler RET 165-1OO'ünaynı

165-801 99/813 mm. 52,20 7,10
165-802 134/813 mm. 46,40 7,10
165-803 99/623 mm. 54,90 7,10
165-804 134/623 mm. 56,40 7,10
165-805 99/500 mm. 56,90 7,10
165-806 134/500 mm. 58,00 7,10
165-807 170/623 mm. 52,30 7,10
165-808 170/813 mm. 51,20 7,10
165-900 Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler:

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma

basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan
radyatörler,

Eksenler arası mesafetmm) Yükseklik(mm)

165-901 400-500 500 139,20 4,00
165-902 400-500 600 166,10 4,00
165-903 400-500 700 193,10 4,00
165-904 400-500 800 220,20 4,00
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Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
165-905 400-500 900 247,10 4,00

165-906 400-500 1000 274,10 4,00

165-907 400-500 1100 301,10 4,00

165-908 400-500 1250 332,80 4,00

165-909 400-500 1500 377,40 4,00

165-910 400-500 1750 422,80 4,00

165-911 500-600 500 169,20 4,00

165-912 500-600 600 202,10 4,00

165-913 500-600 700 235,10 4,00

165-914 500-600 800 268,20 4,00

165-915 500-600 900 301,10 4,00

165-916 500-600 1000 334,10 4,00

165-917 500-600 1100 367,00 4,00

165-918 500-600 1250 405,80 4,00

165-919 500-600 1500 460,40 4,00

165-920 500-600 1750 515,70 4,00

165-921 600-700 500 ~; .>:;~~'.~:~~'~:~~2. 184,10 4,00

165-922 600-700 600 /i' '"'t:.. -'v.J,J- ""\"ı:r:,a

220,20 4,00.~ ~.
165-923 600-700 700 ;.j ~". 1--· ....'-4:'.~: ';~ 256,10 4,005'>_ ,%,~ .F",.... .f. n-ı. ~

165-924 600-700 800 ı ~ ~ {\; <~~ : ~ t 292,10 4,00

165-925 600-700 900 ,~~, .: \" ..:.~ 1 ""t .:,,:, i
328,00 4,00

,~~ "';'"";jt165-926 600-700 1000 \. ~~";~!"{~-=;r.. '\"? . 358,80 4,00

165-927 600-700 1100 1'-,';:~~ ~fN51Çjf) - 400,10 4,00

165-928 600-700 1250 ~--:::''>''''~~:.'~~~':'--;~

442,40 4,00
165-929 600-700 1500 501,80 4,00
165-930 600-700 1750 562,30 4,00
165-1000 Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isltıcl:(Ölçü:Adet; İhzarat:%80).

TS 416-1 standardında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan

901396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeligine uygun olarak üretilen, gaz yakan bir
yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanarı yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS
veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısı! işlem

görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum yansıtıcı!arı, paslanmaz çelik SS
malzemeden mamul kaplinler ve türbülatörü, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı

braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek
egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 c) dayanıklı bir vakum fanı

içeren vakumlu veya üflemeli tip radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde
teslimi.

165-1001 15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda 4.050,00 368,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan

düz borulu üniter radyant ısıtıcı.

165-1002 20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda 4.625,00 418,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan

düz borulu üniter radyant ısıtıcı.

165-1003 25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda 4.625,00 418,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan

düz borulu üniter radyant ısıtıcı.

165-1004 30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda 5.300,00 481,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan

düz borulu üniter radyant ısıtıcı

165-1005 35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda 5.375,00 487,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan
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düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

165-1006 40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda 5.375,00 487,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan

düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

165-1007 45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda 5.925,00 537,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan

düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

165-1008 50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda 5.925;00 537,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan

düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

165-1009 55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda 6.350,00 577,00
radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan

düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

/ -.
V

165-1100 U Tip Borulu Üniter Radyant Isltıel:(Ölçü:Adet; İhzarat:%80).,~<:'~·~:~""~~.
TS 416-1 standardında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ';c:~~,- ~'." 0> -"'~
90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeligine uygun olarak üretilen, gaz yakan bir tl, ;> <tt.'\
yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanarı yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS~' ,-:<-' __~_-':::' ~~ ;., '!':" ~
veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemeden mamul alev borusu, ısıi işlem,1 "t" .~ :;" ..,'," ,.~ t
görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS; ~..f ;~ ~ ..... .' . ~ ~ ~ ~
malzemeden mam~1 kaplinler ve tür?ül~törü, galvaniz kaplı boru ve U dirse~ ~\ ',:>.. \,,:~.,",j "- l. ~~
yansıtıcı braketlerı (askı malzemelerı) ıle yakıcıdan yanma havası ve yanma jj» -~ ',._./ ~~ ~L J
ürünlerini en,ıerek egzost borusu ile dışarı ~t~ yüksek sıcaklığa (~50 9 dayanı~lı. bir \", rp,l: /<ii '1'%. ~". /
vakum fanı ıçeren vakumlu veya üflemeli tıp radyant ısıtıcının ış yerınde temını ve r-: "r ç,'~.~'"#""
çalışır halde teslimi. '''''0'0.. ;"'~';o'"

50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda 6.475,00 588,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda 5.175,00 470,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalırılığmda alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda 6.475,00 588,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda 5.175,00 470,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

3,0017,90Hagan (Levha tipi ısıtıeı): (Ölçü: M2).
En az 3 mm.lik DKP sacdan veya kalın etli dikişli borudan 25 mm. de projesine
uygun uzunluk ve genişlikte alt ve üst kısımları bombeli 9 atmosfer tecrübe
basıncına dayanıklı icabında takviyeli 2 başında istenilen çapta bağlantılı

ağızlarını havi; en az 3 mm. DKP sacdan kollektörlü; astar boyalı haganın

işyerinde temini ve yerine montaj ı.

55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda 6.850,00 622,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

SAC VEYA BORU ıSıTICILARı:(İhzarat: % 80).

40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda 5.925,00 537,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda 5.925,00 537,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalırılığmda alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda 4.625,00 418,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda 5.850,00 531,00
radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U
tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

165-1101

165-1102

165-1103

165-1104

165-1105

O
165-1106

165-1107

165-1108

165-1109

166-000

166-100
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Birim
Fiyat

No:

166-200

166-300

166-400

166-500

166-600

166-700

166-710

166-711

166-712

166-713

166-714

166-715

166-716

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Boru ısıtıcıları: (Ölçü: M2)
Onanlı projesine uygun olarak, 25-100 mm. çaplara kadar çekme çelik borudan 100
cclık dirsekler ile paralel ile sıralar haline getirilmiş veya iki başında uygun ölçüde
en az 3 mm.lik DKP sacdan kollektörlü, çekme çelik veya dikişli borudan imal
edilmiş ısıtıcının işyerinde temini ve yerine montajı.Borular patent olursa montajlı

birim fiyatlar % 50 zamlı olarak ödenecektir.

Kanatlı boru ısıtıcılar, çelik boru, çelik kanatlı: (Ölçü: M2).
Projesine göre, metrede en çok 240 adet ve büyük kenarı:

15 0 mm. .(112") Boru ile kullanıldığında 60x70 mm'den
20 0 mm. (3/4") Boru ile kullanıldığında 70x80 mm'den
25 0 mm. (1") Boru ile kullanıldığında 80x90 mm'den
32 0 mm. (1 114") Boru ile kullanıldığında 90xl00 mm'den
40 0 mm. (l 112") Boru ile kullanıldığında 100x100 mm'den
50 0 mm. (2") Boru ile kullanıldığında

65 0 mm. (2 112") Boru ile kullanıldığında

Küçük olmak şartıyla 0.40 mm. kalınlıktaki havşalı çelik pulların boru üzerine sıkıca

geçirilmesi veya;
15 0 mm. (112") Boru üzerine 10-12-14 mm genişlikte.

20 0 mm. (3/4") Boru üzerine 14-16-20 mm genişlikte

25 0 mm. (1") Boru üzerine 14-20 mm genişlikte

32 0 mm. (1 114") Boru üzerine 20 mm. genişlikte
40 0 mm. (1 112") Boru üzerine
50 0 mm. (2") Boru üzerine
65 0 mm. (2 112") Boru üzerine
0,4 - 0,5 mm. kalınlıkta çelik bantların uygun bir hat ile sarılmasından sonra en az 3
mm. kalınlıkta DKP sactan kollektör yapılarak gruplandırılması, sıcak

galvanizlenmiş olarak işyerinde temini ve yerine montajı. Borular. patent olursa
montajlı birim fiyatlar % 50 zamlı olarak ödenecektir.

Not: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından yayınlanan 89/106IEEC Yapım

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Kanatlı boru ısıtıcılar, boru alüminyum kanatlı: (Ölçü: m2). (TS EN 442-1/23)
Projesine göre; 0,2-0,4 mm. kalınlığında alüminyum banttan: 12 mm. dış çap 0,4-0.5
mm et kalınlığında bakır boru üz., 50 x 60 mm. 16 mm. çap 0,4-0,5 mm. et
kalınlığında bakır boru üzerine 60x76 mm. 20 mm. dış çap 0,4-0,7 mm. et
kalınlığında bakır boru üz., 70x80 mm. ebadında hazırlanmış havşalı plaka
kanatçıkların metrede en çok 240 adet olmak üzere montajını müteakip içinden bilye
geçirilerek veya basınçla şişirilerek imal edilmesi gerektiğinde en az 3 mm.
kalınlığında DKP saç veya bakır kollektörle gruplandırılması, yerine montajı.

Not: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından yayınlanan 89/106IEEC Yapım

Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Konvektör Muhafazası: (Ölçü: Kg.)
Madde 166-300 ve 166-400' de belirtilen ısıtıcılara imalatçının konstrüksiyonuna
uygun olarak 0.8 + 1.2 mm. DKP sactan yapılmış fınn boyalı konvektör
koruyucusunun işyerinde temini ve ısıtıcıya monte edilmesi, (Boya fiyata dahildir.)

Kanatlı boru ısıtıcı montajlı: (Kanatlı boru bedeline ilave edilmiştir.)

Kolonlu pano tipi ısıtıcıları: (Ölçü: m2)
İçinden su geçen esas yüzeylerin sac kalınlığı ve kalitesi itibariyle TS 369/3'e uygun,
ayrıca yardımcı konveksiyon yüzeylerini kapsayan değişik gruplarna ve ölçülerde
korozyona karşı gerekli şekilde koruma tedbirleri alınmış kolonlu pano tipi 5
atmosfer işletme basıncına dayanıklı ısıtıcının, fırın boyalı olarak komple iş yerinde
temini ve rnontajı.

Bağlantı eksenleri arası 250 mm.

TR 11220

TR 2/220

TR 3/220

TR 4/220

TR 5/220

TR 6/220

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

17,90

18,90

23,70

2,10

21,00

20,00

18,90

18,70

18,50

17,90

Montaj
Bedeli
YTL

30,00

3,00

3,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00
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166-720

166-721

166-722

166-723

166-724

166-725

166-726

166-730

166-731

166-732

166-733

166-734

166-735

166-736

167-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Bağlantı eksenleri arası SOO mm.

TR 11500

TR 2/500

TR 3/500

TR 4/500

TR 5/500

TR 6/500

Bağlantı eksenleri arası 900 mm.

TR 11890

TR 2/890

TR 3/890

TR 4/890

TR 5/890

TR 6/890

sıCAK HAVA CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80), (TSE kalite belgeli).

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

21,00

20,80

20,00

18,90

18,70

17,90

21,00

20,80

20,20

19,50

19,10

18,70

Montaj
Bedeli
YTL

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

167-100 Salon tipi sıcak hava cihazları:

Hidrolik sistemle şişirilerek sıkıca temas sağlanmış şekilde bakır boru alüminyum
kanatlı, serpantinli tek devirli motorlu, kalite belgeli iç veya karışım hava emişii

salona ve buna benzer yerlere möble gibi yerleştirilecek nitelikte bakır boru
alüminyum kanatlı pürjörlü ısıtıcı: Tek veya iki taraflı milli elektrik motoruna bağlı

iki taraftan yataklanabilir statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş radyal fanları,

madeni veya yapay malzemeden yapılmış filtresi dağıtma menfezi, vana bağlantısı

yapılabilir vidalı ağızıarı kumanda anahtarı, sinyal 1ambası ve kolay sökülüp
takılabilir kapaklı iç cidari en az 1,5 cm kalınlığında renkli cam tülü kaplı levha ile
veya en az 1,5 cm kalınlıkta akrilen kaplı cam yünü şilte ile sese ve titreşime karşı

yalıtıimış ve istenilen renkte fırınlanmış boyalı sac kasası ile muhafaza içine alınmış,

ses şiddeti 35 ile 40 desibeli aşmayacak sıcak su veya buhar ile çalışır, salon tipi
sıcak hava cihazının temini ve yerine montajı: (Özel durumlarda montaj için gerekli
tespit malzemesi 233-100'deki birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.) 18- 20 "C
sıcaklığında hava emişi ve 90/70 "C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata
esas alınacaktır. (Bakır borular takriben 10 mm. -15 mm. dış çapında ve 0.50- 0.80
mm. et kalınlılığında elektrolitik olacaktır. Dış hava karışım ve ayarını sağlayacak

klapeli olması halinde % 10 fiyat farkı verilecektir. (Dış hava bağlantı kanal ve
menfezi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.)

Isı Gücü Isı Gücü En Çok Hava
KW kcal/h Miktarı m3/h

-- - .

Ü
167-101 3,5 3.000 750 573,10 16,00
167-102 4,5 4.000 750 580,90 16,00
167-103 5,8 5.000 750 639,00 16,00
167-104 6,9 6.000 750 661,10 16,00
167-105 8,1 7.000 900 683,00 16,00
167-106 9,3 8.000 900 727,00 16,00
167-107 11,6 10.000 1.500 779,70 16,00
167-108 14,5 12.500 1.500 831,80 16,00
167-109 17,4 15.000 1.500 882,00 16,00
167-110 20,3 17.500 2.000 903,00 16,00
167-111 23,0 20.000 2.000 990,90 16,00
167-200 Salon tipi sıcak hava cihazları:

Bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli, 3 devirli motorlu; diğer özellikler BIT:
167-100'ün aynı.

BF No: 167-100'deki sıcak hava cihazlarının montajlı birim fiyatları % 15
arttırılarak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

33



En ÇokHava
Miktarı m3/h

Birim
Fiyat

No:

167-300

YAPILACAK İşİN cİNsİ

"Bakır Boru alüminyum kanatlı, serpantinli, 3 devirliden fazla devirli motorlu"
Diger özellikler BFT 167-100'ün aynı.

BF. No: 167-100'deki sıcak hava cihazlarının montajlı birim fiyatları % 20
arttırılarak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Salon tipi sıcak hava cihazları:

Çelik boru, çelik kanatlı (sıcak galvanizli) serpantinli tek devirli motorlu; diger
özellikler BFT 167-100'ün aynı.

IsI Gücü IsI Gücü
KW kcal/h

MontajIı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

/ .........

U

167-301

167-302

167-303

167-304

167-3!l5

167-306

167-307

167-308

167-309

3,5 3.000

4,5 4.000

5,8 5.000

6,9 6.000

8,1 7.000

9,3 8.000

116 10.000

14,5 12.500

17,4 15.000

750

750

750

750

900

900

1.500

1.500

1.500

307,90

322,10

336,30

346,70

363,50

380,30

395,90

419,20

434,70

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00
167-400 Salon tipi sıcak hava cihazları:

Çelik boru çelik kanatlı (sıcak galvanizli serpantinli 3 devirli motorlu; diger
özelliklerBFT 167-100'ün aynı.

RF. No: 167-300'deki sıcak hava cihazları, montajlı birim fiyatları % LO arttınlacak

ve montaj bedelleri de arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip).
Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişii 1500 d!min elektrik motoru ile direkt
akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz
banyosundan geçirilmiş ısıtıcılı en az 1,5 m. uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı

üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası,

sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen

tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 "C sıcaklığında

hava emişii ve 90170 "C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas
alınacaktır. ısıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden
yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan
aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi 233-100'deki birim
fiyatlardan ayrı ödenecektir. Dış hava karışımı ayarını sağlayacak hücre ve klape
ihtiva etmesi halinde montajlı birim fiyatlar % 25 artırılacaktır. (DıŞ veya iç hava
kanalı ve menfezleri bedelleri ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.)

IsI Gücü En Çok Hava
kcal/h Miktarı m3/h

ü

167-500

167-501

167-502

167-503

167-504

167-505

167-506

167-507

167-508

167-509

167-510

167-511

167-512

167-513

5.000

6.000

8.000

10.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

32.000

40.000

50.000

60.000

1.300

1.300

1.500

1.500

2.500

3.000

3.000

4.000

4.000

5.000

5.500

6.000

8.000

536,00

570,80

581,80

631,70

710,00

740,10

791,80

866,00

909,60

950,30

1.250,00

1.375,00

1.500,00

16,00

16,00

16,00

17,00

17,00

19,00

19,00

21,00

21,00

23,00

25,00

29,00

29,00

167-600 Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip).
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
1000 d/dk'ya kadar, diğer özellikler BFT: 167-500'ün aynı. 167-500'deki montajlı

birim fiyatları % 25 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen
uygulanacaktır. Isıtıcının patent veya boru veya bakır boru alüminyum kanatlı

serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 15 artırılacak ve montaj bedelleri
artırılmadan aynen uygulanacaktır. Dış hava kanşım ve ayarını sağlayacak hücre ve
klapesi olması halinde montajlı birim fiyatları % 15 artırılacak, montaj bedelleri
artırılmadan aynen uygulanacaktır.

167-700 Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları:

Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara
asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 167-500'deki gibi. 18 "C
sıcaklığında dahili hava emişii ve 90-70 "C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü
fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı %
30 artırılacak bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı % 20
artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için
gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana
asılabilen tiplerde montaj bedelinin % 50'si kadar fiyat farkı verilir.)

Isı Gücü Isı Gücü En ÇokHava
KW kcallh Miktarı m3/h

167-701 4,5 4.000 900 328,00 16,00

167.702 6,9 6.000 900 379,20 16,00
167-703 9,3 8.000 1.100 .",..~ '. ",

., 398,20 16,00
167-704 11,6 10.000 1.200 S~~/ .: ':1, /:".;"'. 00 477,20 17,00
167-705 13,9 12.000 1.600 :-:f

:'~ ::- .' ';.:t; - •.•. , :_,':5~. 505,00 17,00<i
167-706 18,6 16.000 2.000 ~'? --: ,,~ ;"'-, , . ~. .- . ~,

"? ",.,,": ., ",,'" 552,70 19,00
167-707 23 20.000 2.000 ~~. <>,: ...... ",;.,'

·>t- 614,10 19,00.... '<Ic:.~ '~:~'.

167-708 28 3.000 ,o". ~
.",' . ..-

·%:;i.ı-".,:i24.000 ı: 634,80 21,00" o:. .:-~;
.'

167-709 32,5 28.000 3.000 :.". ,~,
717,90 21,00~c.. "

• o '.'. -
167-710 37 32.000 3.600 .".'

829,30 23,00
167-711 45 40.000 4.400 984,50 25,00
167-712 58 50.000 5.000 1.125,00 29,00
167-800 Fan- Coil cihazları: (Salon tipi, sıcak ve soğuk hava cihazı).

Gereğinde hem ısıtmada, hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu,
bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli, serpantin vana altı damlama ve tahliye
tavaları ile birlikte, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş,

serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu, yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden
yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonu şekilde yapılmış yoğuşma suyunun
yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası ile
birlikte diğer özellikler RF.T. 167-100'ün aynı

NOT: 18-20 "C hava girişinde 90/70 "C sıcak suda vereceği kalori fiyata esas
olacaktır ve i 67-200'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılacak ve montaj
bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

167-900 4 Borulu Fan Coıl Cihazları:(Salontipi sıcak ve soğuk hava cihazı)

Diğer özellikleri B.F.T 167-800'ün aynı; B.F. No:167-800'deki montajlı birim
fiyatlar %20 arttınlarak,montaj bedelleri aynen uygulanır.

168-000 RADYATÖR MONTAJI:
Radyatörün m''sine ilave edilmişti

169-000 RADYATÖR MESNETLERİ:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

169 -100 Radyatör duvar konsolu: (TS 1107). 1,20 0,80
Duvara giren ucu çatallı, diğer ucu ise radyatöre yataklık yapacak şekilde kavisli
olarak 25x25x2 mm.lik T. demirinden imal edilmiş, konsolun montajdan sonra bir
kat sülyen 2 kat yağlı boya ile boyanması yerine montaj i alüminyum radyatörlerde
fabrika tavsiyelerine uyulmak şartıyla fabrikasının konsollan kullanılacaktır.

169-200 Radyatör ayaklı konsolu: (TS 1107). 1,20 0,80
25x25x2,5 mm.lik T. demirine ay şeklinde form verilip, ucu çatallı, 15 mm. boruya
kaynak edilmek suretiyle yapılmış konsolun, yerine monte edilip, i kat sülyen, 2 kat
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
yağlı boya ile boyanması.

169-300 Radyatör kelepçeleri. (TS 1107'ye uygun). 1,00 0,80
Uygun ölçü ve nitelikte, tomavida ağızlı vida ile sıkıştırılabilen, duvara gömülen
kısım, çatallı kelepçeli, montajdan sonra bir kat sülyen2 kat yağlıboyası dahilolmak
üzere işyerinde temini ve yerine montaj ı.

169-400 Panel radyatörler montaj elemanlanuôlçü: Tk.)
2 taşıyıcı kol, üç boyda (tiplerine göre) 1,5 mm. kalınlıkta sactan galvanizli olarak, 1
adet pürjörlü; pirinç malzemeden nikelaj pürjörü TS 579'a uygun tapa ve montajın

yerine getirilebilmesi için gerekli elemanlar ambalajlı olarak 2 metreden uzun 1
boylar için (takım elemanlarda belirtilmiş malzeme ve imal usulünde imal edilmiş)

ilave montaj elemanlarının işyerinde ambalajlı olarak temini ve montajı.

169-401 400 4,90 1,10
169-402 ilave 400 2,30 1,10
169-403 600 5,60 1,10
169-404 ilave 600 2,60 1,10
169-405 900 6,00 1,10
169-406 ilave 900 2,60 1,10
169-1000 ISI Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik: (Ölçü: Adet. İhzarat:%

80)
TS EN 834 standardında, CE sertifikalı, elektrik enerjisi ile çalışan, tüketim değerini

en az 12 ay süre hafızasında tutan, aynı zamanda göstergesinden de okunabilen,
elektrik enerjisi veya pille çalışan, biri radyatör yüzey sıcaklığını, diğeri oda
sıcaklığını ölçmek üzere iki adet sıcaklık duyar elemanına sahip, hesaplayıcı ve
gösterge kısımları dahil tüm elemanlarını içinde barındıran bir muhafazaya sahip, O-
50 ° C ortam sıcaklığında çalışabilen, her tip radyatöremonte edilebilecek özellikte
olan, mühürlü, montaj malzemeleri dahil, ısı pay ölçerlerirı iş yerinde temini,
programlanması ve montaj dahil çalışır halde teslimi. 70,00 3,50

169-1001 ISIPay Ölçer, Telsiz Modüllü: (Ölçü: Adet. İhzarat:% 80 )
TS EN 834 Standartlarında, CE sertifikalı, elektrik enerjisi ile çalışan ve telsiz
modüllü ile veri aktarımı yapan, bina dışından okuma özelliği bulunan, diğer

özellikleri 169 -1000 ile aynı. 80,00 3,50
169-1100 Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre): (Ölçü: Adet. İhzarat:% 80 )

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi
(debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık

sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus,
RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlannda

kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-l20 oC sıcaklık ölçüm
aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m., split tiplerde hesaplama birimi için 5
m kablo dahil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dahil iş

yerinde temini, çalışır halde teslimi.
,lA'.,.,

169-1110 Mekanik Isı Ölçer, ısıtma Hattı İçin: .~/~.;~~;::, .~~.~
-··_,·~w

'~::'!'....-

169-11il Anma debisi: 0,6 m'lh, DN 15 ~~,. ;;.~ ~:~". ~:"~-'" -e-
,i; .~.. ....'\ 345,00 35,00

169-1112 Anma debisi: 1,5 m'lh, DN 15-20 i .~. J:1' ~<::-:,~:;, :"->. $ ';'~ '\ 360,00 40,00
169-1113 Anma debisi: 2,5 m'lh, DN20-25 t ~ ~~ {fc:~~.... ~ -~. j ~ .~ ~ 375,00 40,00
169-1114 Anma debisi:3,5 m'lh, DN 20-25 "' o.,, "', \;. '''-'' _..~is. ~~~ ~~ '.~ ,.~~~.; ;;

895,00 50,00"t':\.&i. ?-;.,-_ ...,....;,~~...., .lt:;;- ..

169-1115 Anma debisi: 6,0 m'/h, DN 25-32 ",,"'i' 'L"" \.\;},' Yjf 925,00 55,00i-!:c ~ , ••~. ,.o ~ ...~:i: ....

169-1116 Anma debisi: 10,0 mvh, DN40 ~~~~,~ r·~:~!:~r~,,~~A" 1.100,00 60,00
169-1117 Anma debisi: 15,0 m'lh, DN50 1.550,00 65,00
169-Il\8 Anma debisi: 25,0 rnvh, DN65 1.600,00 70,00
169-1119 Anma debisi: 40,0 m'lh, DN80 1.750,00 80,00
169-1120 Anma debisi: 60,0 m'/h, DN 100 2.080,00 100,00
169-1150 Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin:

Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna

karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler 169-1100 ile aynı, montajlı birim
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Birim
Fiyat

No:

169-1210

169-1211

169-1212

169-1213

169-1214

169-1215

169-1216

169-1217

169-1218

169-1219

169-1220

169-1250

169-1300

169-1310

169-1320

169-1330

170-000

170-100

YAPILACAK İşİN cİNsİ

fiyatları 169-11 10'a göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.

Vltrasonik IsI Ölçer, ısıtma Hattı İçin:

Anma debisi: 0,6 m'/h, DN 15

Anma debisi: 1,5 m'/h, ON 15-20

Ama debisi: 2,5 m'/h, ON 20-25

Anma debisi: 3,5 m'/h, ON 20-25

Anma debisi: 6,0 m'/h, DN25-32

Anma debisi: 10,0 m'/h, ON 40

Anma debisi: 15,0 m'/h, ON 50

Anma debisi: 25,0 m'/h, ON 65

Anma debisi: 40,0 m'/h, ON 80

Anma debisi: 60,0 m'/h, ON 100

Ultrasonik IsI Ölçer, Soğutma Hattı İçin:
Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna

karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler 169-11 00 ile aynı, montajlı birim
fiyatları 169-1200'e göre % 25 zamlı, montaj bedelleriaynı.

M-bus iletişim arayüzü

İmpulse iletişim arayüzü

Telsiz iletişim arayüzü

RS232 iletişim arayüzü

RADYATÖR MVSLVGV: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör
musluğu ve bağlantı rakorunun (terrnostatlı olanlar terrnostatlı kafa ve adaptörü
bağlantı rakoru ile.birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı.

Düz tip radyatör musluğu: (TS 579).

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

540,00

550,00

620,00

1.225,00

1.500,00

1.600,00

2.700,00

3.175,00

3.360,00

4.000,00

110,00

110,00

175,00

110,00

Montaj
Bedeli
YTL

35,00

40,00

40,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

80,00

100,00

9,00

9,00

9,00

9,00

170-101

170-102

170-103

170-104

170-200

170-201

170-202

170-203

170-204

170-300

170-301

170-302

170-303

170-400

170-401

170-402

170-403

170-500

170-501

170-502

170-503

15 0 mm. (112")

20 0 mm. (3/4")

25 0 mm. (1")

32 0 mm. (1 114")

Köşe tipi radyatör musluğu: (TS 579).

15 0 mm. (112")

20 0 mm. (3/4")

25 0 mm. (i")

32 0 mm. (i 114")

Düz tip termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215-1)

15 0 mm. (112")

20 0 mm. (3/4")

25 0 mm. (1")

Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları: (TS EN 215-1)

15 0 mm. (112")

20 0 mm. (3/4")

25 0 mm. (1")

Düz tip radyatör geri dönüş valfı: (TS 579)

15 0 mm. (112")

20 0 mm. (3/4")

25 0 mm. (1")

10,70 2,20

15,10 2,20

24,90 2,20

- -

12,80 2,40

15,10 2,40

27,10 2,40

- -

37,80 2,30

- -
- -

36,80 2,30

- -

- -

10,10 2,20

13,80 2,20

- -
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Birim
Fiyat

No:
170-600

170-601

170-602

170-603

171-000

171-100

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Köşe tipi radyatör geri dönüş valfı: (TS 579)

15 0 mm. (1/2")

20 0 mm. (3/4")

25 o mm. (i")

RADYATÖR RAKORU: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60).
TS-579'a uygun, kalite belgeli kontrollügün beğeneceği tip ve nitelikte radyatör
rakorunun işyerinde temini ve yerine montajı,

Düz tip radyatör rakoru: (TS 579).

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

7,90

11,30

Montaj
Bedeli
YTL

2,30

2,30

171-101

171-102

171-103

171-104

171-200

171-201

171-202

171-203

15 0 mm. (1/2")

20 0 mm. (3/4")

25 0 mm. (i")

32 0 mm. (I 1/4")

Köşe tipi radyatör rakoru: (TS 579).

15 0 mm. (1/2")

200 mm. (3/4")

250mm. (i")

5,60

7,90

11,20

6,70

7,90

12,30

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

o

171-204

172-000

172-101

172-102

173-000 .

173-100

173-101

173·102

173-103

173-104

173-105

173-106

173-107

173-108

173-109

173-200

320 mm. (i 1/4")

RADYATÖR PÜRJÖRÜ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60).
Kontrollüğün beğeneceği tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı, bakalit
volanlı veya sert PVC'den radyatör kör tapası ile birlikte şamandıralı pürjörün;
işyerinde temini ve yerine montajı.

Gömme anahtarlı tip pürjör,

Sert PVC'den otomatik radyatör kör tapalı şamandıralı pürjör.

KOLLEKTÖR:

Kollektör borusu: (Ölçü: M.: İhzarat % 60).
Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli
sac\a kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplanndan daha küçük eliptik
delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle TS'na
uygun ölçüde flanşlı bulunan borularm kaynanlmasına uygun gelecek şekilde

düzgün ağızlı konektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma
musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher konektör ağzı için 50 cm.den fazla konektör borusu bedeli
ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.

57/3,0 0 mm. dikişli borulu

83/3,25 0 mm. dikişli borulu

108/3,71 0 mm. dikişli borulu

133/4,0 0 mm. dikişli borulu

159/4,5 0 mm. dikişli borulu

219/4,5 0 mm. dikişli borulu

273/5,0 0 mm. dikişli borulu

324/5,6 0 mm. dikişli borulu

407/6,3 0 mm. dikişli borulu

Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan: (Ölçü: m.:İhzarat: % 60) Diğer
özellikler B.F.T: 173-100'ün aynı.

2,10

11,20

13,50

17,70

23,90

33,30

38,50

57,20

72,80

78,00

98,80

1,00

1,00

7,30

8,30

9,40

9,40

10,40

11,40

12,50

13,50

14,60

173-201

173-202

173-203

173-204

173-205

5712,9 0 mm.

82,5/3,2 0 mm.

108/3,6 0 mm.

133/4,0 0 mm.

159/4,5 0 mm.

dikişli borulu

dikişli borulu

dikişli borulu

dikişli borulu

dikişli borulu

14,60

20,80

31,20

36,40

51,00

7,30

8,30

9,40

9,40

10,40
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Birim
Fiyat

No:

173-206

173-207

173-208

173-209

173-300

173-301

173-302

173-303

173-304

YAPILACAK İşİN cİNsİ

219/5,9 0 mm. dikişli borulu

267/6,3 0 mm. dikişli borulu

324/7, i 0 mm. dikişli borulu

419/10 0 mm. dikişli borulu

Kollektör ağızlıkları: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 40).
B.F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine
ve TS'e uygun olarak hazırlanmış flanşlı ağızların kaynatılması, iki kat sülyen ve iki
kat yağlı boya ile boyanması.

Ağız çapı 150 mm.

Ağız çapı 20 0 mm.

Ağız çapı 25 0 mm.

Ağız çapı 32 0 mm.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

98,80

104,00

II8,60

139,40

2,70

3,10

3,80

4,70

Montaj
Bedeli
YTL

1l,40

12,50

13,50

14,60

2,10

2,10

2,10

2,10

.:
173-305

173-306

173-307

173-308

173-309

173-310

173-3ll

173-312

Ağız çapı 40 0 mm.

Ağız çapı 50 0 mm.

Ağız çapı 65 0 mm.

Ağız çapı 80 0 mm.

Ağız çapı 100 0 mm.

Ağız çapı 125 0 mm.

Ağız çapı 150 0 mm.

Ağız çapı 200 0 mm.

5,40

5,90

6,80

7,80

9,00

11,30

13,40

19,10

3,10

3,10

3,12

3,10

3,10

4,20

4,20

5,20
173-313

173-314

174-000

174-100

174-101

174-102

174-103

174-104

174-105

174-106

174-107

174-108

Ağız çapı 250 0 mm.

Ağız çapı 300 0 mm.
NOT:Fe 35.8; Fe 37.2 veya Fe 42.2 malzeme ile imal edilen fabrikasında

normalizasyon ve istenilen basınca kontrol edilmiş olan montajdan sonra işletme

basıncının i ,5 katına denenen borular kullanılırsa B.F.T- 173-100, 173-200 ve 173
300 montajlı birim fiyatları PN 16 kalitesi için % 15 zamlı olarak ödeme
yapılacaktır. PN 25 kalitesi ve PN 40 kalite için % 20 zamlı olarak ödeme yapılacak,

ayrıca kullanılacak boğazlı flanş için fiyat farkı verilecektir. (Bu fiyat müşterek

tesisatB.F.T- 201-900'den alınacaktır.) (Boğazlı flanşlar TSE 81114-81116 'ya uygun
olacaktır)

GENLEŞME VE HAVALANDffiMA DEPOLARI: (izole hariç) (İhzarat: %
60).

Açık prizmatik genleşme deposu:
Kenarları en az 40x40x4 mm.lik köşeberıt demirinden ve gövdesi 3 mm.lik demir
sactan genleşme deposunun, imali, içten ve çapraz en az 20 mm.1ik boru ile
takviyesi, 2 mm.lik demir sactan taşma kapı, IOxl5 cm. katranlaşmış ahşap

kadronlardan mesnedi, bütün demir kısımlarının her iki yüzünün iki kat sülyen ile
boyanması, üst yüzünden lastik contalı ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştınlabilir,

açılır, kapanır menşeli kapağı, nefesliği, taşma kabının pis su tesisatına bağlanması,

(Boru bedeli ve projesine uygun 50 kg/m' yoğunlukta, en az 5 cm. kalınlıkta

camyünü levha ile yalıtılması bedeli hariç.) Tesisata flanşlı veya rakorlu olarak
yerine montajı (Tip Projesine göre) (Değerler depo ölçüsüne bağlı olarak değişebilir).

(Demir imalat 23.176 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)

30 Litre

50 Litre

75 Litre

100 Litre

125 Litre

150 Litre

200 Litre

250 Litre

21,90
24,30

5,20

6,20
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

174-109 300 Litre - -
174-110 400 Litre - -
174-111 500 Litre - -
174-112 600 Litre - -
174-113 800 Litre - -
174-114 1000 Litre - -
174-115 1500 Litre - -
174-116 2000 Litre - -
174-200 Açık silindirik genleşmedeposu, (TS 713):

TS 713'e uygun ölçü ve nitelikte açık silindirik deponun temini, onayh projesine
göre demir mesnedin (Demir mesnet bedeli hariç) 2 kat sülyen ile boyanması, 90
kg/m' yoğunluğunda,en az 5 cm kalınlığında rabitz teline dikili taşyünü şilte (klor
içerimi < LO ppm) ile yahtılması, işyerinde temini ve yerine montaj ı, Üzerine, sac
yada alüminyum kaplama yapılması halinde montajh birim fiyatlar % 80 zamlı

olarak ödenir. (Demir imalat 23.176, diger imalat ilgili birim fiyat pozlarından

ödenecektir.)

174-201 30 Litre - -
174-202 50 Litre - -
174-203 75 Litre - -
174-204 100 Litre ;.;:."<...'": - -
174-205 125 Litre ..,,// ~.:~~.. ~ ~~..;~ ı~ ',," - -
174-206 150 Litre i" /~:1 ." .: ...~~~ ~~,~ 4:~~ ~'\ - -
174-207 200 Litre ::f ~~ q /(t .~:.~.\ ": .~ ~ - -
174-208 250 Litre "L ~1 ~f~. \ "'~~:'~,~ı':, ii ~j : 8 - -
174-209 300 Litre \~\. e- .~: ~<\~ !::~~.:...~; .. ~::) ~1 - -
174-210 400 Litre .' :'~~~. '.-,~-~~:§~ /!'"\

"
~_. - -

174-211 500 Litre ..
.:

.. .
.. .,.", - -

174-212 600 Litre - -
174-213 800 Litre - -
174-214 1000 Litre - -
174-215 1500 Litre - -
174-216 2000 Litre - -
174-300 Kapah genleşme deposu:

Onanh projesine göre silindirik olarak çelik malzemeden imal edilmiş, adam deliği

ile su seviye göstergesi, emniyet ventili, manometre ve basınçh gaz bağlantı ağızları

bulunan genleşme deposunun işyerinde temini, iki kat sülyenve iki kat yağlı boya ile
boyanmış olarak yerine montaj i, proje ÜZerinden hesaplanacak ağırlığına göre
(Demir imalat 23.176, diger imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)

174-400 Silindirik Havalandırmadeposu: (Ölçü: Ad.:)
Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm.
sactan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması,

konsollar ÜZerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat
sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre).

174-401 5 Litre 7,30 1,00
174-402 LO Litre 10,30 1,00
174-403 20 Litre 11,60 1,00

174-404 40 Litre 14,60 1,00

174-500 Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilirdiyaframh genleşme deposu: (Ölçü: Ad.:
İhzarat: % 60).
TS. i i 424'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-
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Birim
Fiyat

No:

174-501

174-502

174-503

174-504

174-505

YAPILACAK İşİN cİNsİ

1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz
doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en
az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Eti! propilen,
butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte
tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek
tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fınnlanacaktır,

Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz
odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde

temini ve montajı.

Not:
1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, CE sertifıkalı olacaktır.

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta,

basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı

yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

8 Atmosfer İşletme Basıncında;

6 Lt.

8 Lt.

10 Lt.

12 Lt.

18 Lt.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

44,70

46,70

47,70

52,00

58,00

Montaj
Bedeli
YTL

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20
174-506

174-507

174-508

174-509

174-510

174-511

174-512

174-513

174-514

174-515

174-516

174-517

174-518

174-519

174-520

174-521

25 Lt.

35 Lt.

50 Lt.

80 Lt.

100 Lt.

150 Lt.

200 Lt.

250 Lt.

300 Lt.

500 Lt.

750 Lt.

1000 Lt.

1500 Lt.

2000 Lt.

2500 Lt.

3000 Lt.

.', "~;'r-'-.·';"

65,40

95,40

107,40

195,90

257,40

320,20

381,80

489,70

587,70

946,90

1.502,80

2.123,70

2.547,00

3.300,10

3.917,70

4.506,30

6,20

6,20

8,30

8,30

8,30

8,30

12,50

12,50

17,00

20,00

20,00

25,00

32,00

77,00

109,00

153,00
174-600

174-700

175-000

175-100

Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı GenleşmeDeposu:l0

Atmosfer İşletme basıncında.

Diğer özellikler B.F.T. 174-500'ün aynı. B.F.T. 174-500'deki montajlı birim fıyatlar

% LO arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.

Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu: 12
Atmosfer İşletme Basıncında.
Diğer özellikler RF.T. 174-500'ün aynı. B.F.T. 174-500'deki montajlı birim fıyatlar

% 20 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır.

RADYATÖR VE KONVEKTÖR BOYANMASI: (Ölçü: m2: İhzarat: verilmez).
Konvektör ve radyatörlerin temizlendikten sonra fabrikasında bulunan astar boya
üzerine istenilen renkte ısıtıcı sıcaklığına dayanıklı yağlı veya alüminyum boya ile
gayet temiz bir şekilde tabanca veya fırça ile kontrolün beğeneceği şekilde iki kat
boyanması.

Yağlı boya ile konvektör ve radyatör boyanması:
BFT 175-000'da tarif edilen şekilde ısıtıcıların yağlı boya ile boyanması. Alüminyum
radyatörlerde fabrikasının tavsiyesine uygun boya kullanmak suretiyle boyanması. 2,10
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No: YTL YTL
175-200

Alüminyum boya ile konvektör ve radyatör boyanması:
B.F.T. 175-000'da tarif edilen şekilde ısıtıcıların alüminyum boya ile boyanınası. 1,10 -

176-000 SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60).
Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın

seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya
çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde

temini ve yerine montajı. (En az 31 cm. boyunda)

176-100 Alçak basınçlı tesisler için cam borulu:

176-101 0,5 Atmosfer Flanşlar arası 30 cm. 66,10 8,00
176-102 0,5 Atmosfer Flanşlar arası 45 cm. 74,00 8,00
176-103 1,0 Atmosfer Flanşlar arası 30 cm. 79,50 8,00
176-104 1,0 Atmosfer Flanş1ar arası 45 cm. 88,90 8,00
176-200 10 Atmosfere kadar basınçlar için çelik gövdeli refleks camlı alt- üst boşaltma

musluklu, pistonlu mus1uk grubu ile (TS 517).

176-300 10 Atmosfer basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma

piston1u musluk grubu ile (TS 517).

176-301 Flanşlar arası 31 cm. 614,90 11,00
176-302 Flanşlar arası 34 cm. 648,20 11,00
176-303 Flanşlar arası 37 cm. 682,00 11,00
176-304 Flanşlar arası 40 cm. -,?::>_'~~_..,......, 702,50 11,00
176-305 Flanşlar arası 44 cm. :ir .,~U~~ ~ çL~w ~ "' ... 729,60 11,00
176-306 Flanşlar arası 51 cm. i .~

,,--.' ;.. <6.\ 769,80 11,00......".., "'. j};. .. ~.

176-307 Flanşlar arası 57 cm. ~;;5.:; tr ;~\ :. ;,~ 898,50 12,00,~ .~~ t,;..s. • ~ .

176-308 Flanşlar arası 63 cm. L~ ~ \-.,;.,,~,:,~,/ .j ~ i 935,60 12,00
176-309 Flanşlar arası 69 cm. ~\~7~ ~.~ ~~,~ ~~: ~~:: ~7~ i'7 983,10 12,00
176-310 Flanşlar arası 77 cm.

"1'lt; .r" -ı, .~~.

"~,,~'~' ~:';"S.~~7;r ...__..~. 1.029,40 12,00
176-3II Flanşlar arası 81 cm.

•. "'--;-... r-. ~:':"::;-

1.088,00 12,00
176-312 Flanşlar arası 90 cm. 1.147,00 12,00
176-313 Flanşlar arası 99 cm. 1.223,00 12,00
176-500 32 Atmosfere kadar basınçlar için çelik gövdeli refleks camlı, pistonlu musluk

grubu ile (TS 517): B.F.T. 176-300'deki montajlı fiyatlar % 35 artınlarak

montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

177-000 KAZAN BESLEME CİHAZLAR1: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60).

177-100 Mekanik kazan besleme cihazı:

Alçak basınç buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden,
şamandıralı bakır veya paslanmaz çelikten, şamandıraya bağlı iğne ve valf
sertleştiriimiş ve taşlanmış paslanmaz çelikten, valf yuvası paslanınaz çelikten
besleme cihazının işyerinde temini ve yerine montajı.

177-101 60mm. 112,20 11,20
177-102 10 e mm, 122,30 11,20
177-103 15 o mm. 127,90 11,20
177-104 20 o mm. 138,00 11,20
177-105 25 o mm. 153,70 11,20
177-106 30 o mm. 158,20 11,20
177-107 40 o mm. 166,10 11,20
177-108 500mm. 207,60 11,20

177-109 65 o mm. 260,30 11,20

177-200 Elektrikli kazan besleme cihazı: (TSE kalite belgeli).
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Fiyat

No:

177-201

177-202

177-300

177-301

177-302

177-303

177-400

177-401

YAPILACAK İşİN cİNsİ

Buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesipik dökümden şamandıralı bakır veya
paslanmaz çelik şamandırası, şamandıraya bağlı civa kontaklı devre açıcı ve
kapayıcı su seviye göstergesi, buhar ve kazan besleme suyu devresine baglama
ağızları bulunan, elektrikli kazan besleme cihazının kumanda şalterinin cihaz ile
şalter arasında 10 metreye kadar antigron kablosu hariç işyerinde temini ve yerine
montajı. (Her ölçüdeki kazan için).

Elektrikli kazan besleme cihazı.

Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su
seviyesi alarmı düzeni kumandaları için).

Manyetik kazan besleme cihazı: (Elektrikli, manyetik 3 foksiyonlu tam otomatik
kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli).
Kazan, denge deposu, degazör gibi cihazlarda basınç ve sıcaklık altında seviye
kontrol eden şamandıra haznesi, (Buhar ve su kısımlarına f1anşla bağlanan)

paslanmaz çelik şamandrası; elektrik kontaklarının bulunduğu kısmı buhar ve suyun
korozif etkisinden tamamen korunmuş icabında en düşük su seviyesi alarm ve brülör
durdurma kontakları ilave edilebilir manyetik kazan besleme cihazının işyerinde

temin su buhar ve elektrik bağlantılannın ve ayarlarının yapılması, çalışır halde
teslimi.(Her ölçüdeki kazan için).

3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.)

3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.)

Beher ilave kontak için ödenecek fark.

Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı: (Buhar
kazanlarındakullanılmaküzere) (TSE kalite belgeli).
Gövde ve ara parçaları yüksek karbonlu ısıi işlem görmüş özel pik dökümden,
körüğü, şamandırası ve buharla direkt temas eden 3 aksamı paslanmaz çelikten, cıva

kontaklı besi suyu pompası durdurma ve çalıştırma, (alçak ve yüksek seviye), brülör
kumanda (açma ve kapama) ve alarm kumanda tertibatı ve hassas ayarlanabilir
seviye stroklu: Yüksek ısıya dayanıklı silikonlu kauçuk izoleli örme bakırdan

elektrik bağlantı kabloları, fiber bağlantı klemensi ve porselen kablo tespit grubu ile,
elektrikli tam otomatik kazan besleme (tağdiye) cihazının alınması, yerine montaj i,

çalışır halde teslimi.

PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

337,70

33,70

400,60

416,30

29,20

442,10

Montaj
Bedeli
YTL

14,60

4,50

22,40

22,40

4,50

22,40
178-000

179-000

180-000

180-100

180-200

KONDENS SUYU DEPOSU: (Ölçü: kg.: İhzarat: % 60).
Onanlı projesine göre kenarları en az 40x40x4 mm.lik köşebent demirden ve gövdesi
4 mm.lik demir sactan prizmatik kondens deposunun imalı, içten ve çapraz olarak 25
mm.lik boru ile takviye edilmesi, LO cm. yüksekliginde 250 dozlu beton ayak
yapılması içinin ve dışının iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzündeki lastik ve
kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menteşeli kapağı, nefeslik
borusu bağlantı yeri bulunan kondens deposunun işyerinde temini, tesisatta f1anşlı

veya rakorlu olarak yerine montaj i (proje üzerinden ağırlığı hesaplanacak.)
(Yukarıdaki değerler depo büyüklügüne bağlı olarak değişebilir.) (Demir imalat
23.176 diger imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)

KAZAN EMNİYETSİFONU: (TS 2838).
Alçak basınçlı buhar kazanlarında kullanılmak üzere kazan basınç ve kapasitesine
göre, onanlı projeye uygun olarak imal edilmiş, kazana f1anşlı bağlanacak tipte 1; 2
veya 3 kollu; taşma kabını doldurma borulu, iS mm. şiberle doldurma hunili,
sifonlarda hava alma ventili ve alttan su açma kapama vanalı komple emniyet
sifonunun işyerinde temini ve yerine montajı. (Ölçüsüne göre bedeli boru, birim
fiyatlarından ve sac aksamında kg olarak ödenmek üzere (boru montaj) malzemesi
bedeli % 100 alınır

KAZAN EMNİYETALARM DÜZENİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Buhar kazanlarında su seviyesinin istenilen seviyenin altına düştüğünü, buhar
basıncının istenilen basıncın üstüne çıktığını haber vermek üzere ayarlanabilir kazan
emniyet alarm düzeninin işyerinde temini ve yerine montajı.

Alçak su seviyesi alarm düzeni:
177-202 veya 177-303'e ilave olarak; alarm klaksonu, sortisi ve devresi: Elektrik
tesisatı birim fiyatlarından ödenmek üzere tahminen.

Azami basınç alarm düzeni:
Presostat brülör tesisatı birim fiyatlarından ve alarm klaksonu ile sortisi ve devresi

70,40

87,70
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181-000

181-100

181-200

181-300

182-000

182-100

182-200

YAPILACAK İşİN cİNsİ

elektrik tesisatı birim fiyatlarından ödenmek üzere tahminen

DUMAN KANALI (Ölçü: kg.: İhzarat: % 60)
Kazanı bacaya bağlamak üzere baca kesitinden % 20 daha büyük kesitte siyah sactan
veya kagirden duman kanalının yapılması, kazana ve bacaya bağlanması.

Sac duman kanalı:

B.F.T. 181'-000'de belirtilen gaye için projesine göre 2 mm. veya daha kaIın siyah
sactan daire veya dikdörtgen kesitte, temizlenmesi bakımında gerekli yerlerde
temizleme kapağı bulunan; sac kanaIın yapılması, yanmaz boya ile boyanması ve
yerine montajı. (Demir imaIat 23.176 diger imaIat ilgili birim fiyat pozlarından

ödenecektir. )

Kagir duman kanalı:

B.F.T. 181-000'da belirtilen gaye için projesine ve yerine göre tuğladan. ateş

tuğlasından veya betondan dikdörtgen kesitte kanalın yapılması, temizleme
deliklerinin bırakılması, içinin düzgün bir şekilde sıvanması, baca ve kazana
bağlanması, (İnşaat Birim Fiyatlarından ödenmek üzere tahminen).

Duman kanalı kapağı:

Kagirden yapılmış duman kanaIının temizleme deliklerine takılmak üzere projesine
göre hava sızdırmayacak şekilde demir sactan çift cidarlı sürgülü veya menteşeli,

yanmaz boya ile boyaiı duman kanaIı kapağının yapılması ve yerine montajı. (Demir
imaIat 23.176, diger imalat ilgili Birim Fiyat pozlarından ödenecektir.)

KALORİFER ÇALıŞTIRMA VE TEMİZLEME ARAÇLARı: (İhzarat: % 80).

Ocak takımı: (Ölçü: Tk).
Kömür yakan kazanlarda kullanılmak üzere, çelik sürgü çelik geiberi, kanca kürek
ve bunları asmak için çelikten takım askısının temini, askının kazan dairesinin
uygun bir yerine montajı.

Tel fırça: (Ölçü: Ad.:)
Kazanların aIev borularını temizlemek için aIev borusu çapına uygun çapta tel
fırçanın gerekli uzunlukta sapı ile beraber işyerinde temini.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

22,10

Montaj
Bedeli
YTL

3,20

182-201

182-202

182-203

182-300

700mm.

760mm.

820mm.

Kül Kovası: (Ölçü: Ad.:).
40 L hacminde, silindirik kısmı 1 mm. tabanı 2 mm.lik siyah sactan, dip ve ağız

kısımları 3x40 mm.lik siyah sac bant ile takviyeli 0 15 mm. yuvarlak demirden
kulplu kül kovasının işyerinde temini

3,70 -
4,00 -
4,50 -

20,00 -

.,.' -~"'- .........
~n.. ::~ f~ ..~ :~~...

183-000 KÜL vİNcİ (Devirme kovalı): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).
Tip projesine göre el ile işletilen, tasdikli projesinde gösterilen ... m. yüksekliğe 250
kg kaldırma gücünde oto blokajlı hareket mekanizması, tanburu, rayları: köşebent

çerçeveli 2 mm. demir sactan tabanlı kabini, tel haIatları: kapakları ve teferruatıyla

komple olarak işyerinde temini ve boyanması,yerine montajı.

1.028,00 143,00

184-000

184-100

BACA ASPİRATÖRÜ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80) (TSE kalite belgeli).
Nitelikleri aşağıda belirtilen statik ve dinamik bakımdan dengeIenmiş bilyaIı veya
kayınalı yataklı, rotorlu, trifaze cereyanla işler TS 3209'a uygun muhafaza formunda
elektrik motoru ile direkt akuple kaplinli veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen, kayış

germe tertibatlı 300 "C sıcaklığına dayanıklı boya ile boyaIı sactan gövdeli, dıştan

yataklamaiı ve soğutma çarklı gövde altı temizleme kapaklı takviyeli
konstrüksiyonlu aspiratörün, işyerinde temin edilmesi yeterli titreşim izolesi ile şase

veya beton kaide üzerinde montaj i ve kanailara baglanması (Elektrik tesisatı,

motoru, tablo ve duman kanaiı bedelleri ayrıca ilgili birim fiyatlarından ödenmek
üzere). Aşağıda verilen basınçlar toplam basınç olup normaI şartlara (760 mm. Hg
çevre basıncı ve 250 "C hava emiş sıcaklığına) indirgenmiş haIidir.

Baca Aspiratörü 45 n/m2 (50 mmSS):

184-101

184-102

184-103

184-104

1.000 m3/h

2.000 m3/h

3.000 m3/h

4.000 m3/h

972,50

1.050,00

1.250,00

1.600,00

53,00

53,00

53,00

53,00
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No: YTL YTL

184-105 6.000 m3/h 2.000,00 53,00
184-106 8.000 m3/h 2.275,00 53,00
184-107 10.000 m3/h 2.625,00 53,00

184-200 Baca Aspiratörü 90 n/m2 (100 mm. SS):
184-100'deki montajlı birim fiyatlar % 15 artırılır. Montaj bedelleri artınlmadan

aynen uygulanır.

184-300 Baca Aspiratörü 180 n/m2 (200 mmSS):
184-1OO'deki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılır. Montaj bedelleri artınlmadan

aynen uygulanır.

185-000 EL ARABASI (Demir) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).
TS 483'e uygun dolu lastik tekerlekli kaymalı yataklı el arabasının işyerinde teslimi.

185-100 EI arabası anma kapasitesi 80 dm3: 24,40 -
185-200 EI arabası anma kapasitesi 110 dm3: 28,00 -
186-000 (ANTIFROGEN-N) Korozyon İnhibitörlü (engelleyici), Donmayı Önleyici ve

Sızıntı Tespit Edici, Akışkan Sıvı (-70 oc) (Ölçü: Kg.; İhzarat: % 80)

..- ~',
DIN 4757, DIN 51757, DIN 51369, DIN 51562 standartlarına uygun, max (-70°C)

'\.J sıcaklığa kadar donma dayanımı sağlayan; soğutma, güneş eneıjisi, ısı pompaları

(ekavatör), soğutma sistemleri, eşanjör ve sıcak su ısıtma sistemlerinde, su ile her
oranda karıştınlarak degişik donma noktalarına uygun şekilde korozyon ve donmayı

önleyici, sızıntı tespit edici, çift cidarlı tanklarda test sıvısı olarak kullanılan akışkan

sıvının (antifogen-n) iş yeride temini. 15,20 -
188-000 BACA GAZI FİLTRELERİ:

188-100 Elektrostatik baca gazı filtresi. (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Kazan duman çıkış kanalına monte edilmek üzere gazların içindeki kurum ve duman
gibi maddeleri elektrikle yükledikten sonra elektrik çekim kuvveti ile çekerek ve
iterek temizlemek gayesi ile alternatif akımdan takriben 10.000 Volt doğru akım

temin eden trafo ve redresörü ile birlikte bir veya iki kademeli elektrostatik filtrenin
korozyona karşı içten ve dıştan boyalı takviyeli sac kabin içinde monte edilmiş

vaziyette, temini, filtre edilmiş kömür tozlarının, kurumun ve ziftin alınması için
alttan toplama bunkeri bulunan filtrenin duman kanalına veya kaide üzerinde
kazanların yanına monte edilmesi, mevcut sac duman kanalının tadil edilerek
filtrenin giriş ve çıkışına bağlanması, elektrik tablosu sigortası, pako şalteri ve
besleme kablosu birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere gerekli emniyet
tertibatlarıyla birlikte elektrostatik filtrenin çalışır halde teslimi. (Filtrede basınç

düşmesi 135 nlm3'ü (l5 mmSS'nu geçmeyecektir.)
NOT: Kazan kapasitesi kcal/h olarak adlandırıldığı taktirde m2 kazan yüzeyi
eşdegeri alınarak aşağıda kapasiteler uygulanacaktır.

188-101 5 m2

KÖMÜR KIRıCı: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 80).

ENJEKTÖR: Tek borulu kalorifer tesisatında kullanılmak için temini yerine
montaj: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 80).

Silindirik, 2 elektrik motorlu:
Kazana gerekli irilikte kömür hazırlama için silindirli kömür kıncı silindir çapı tak.
o 500 mm. genişliği tak. 520 mm.lik çelik çekme borudan 2 silindiri, kömür kıncı

tırnakları % 12-14 manganlı özel dökme çelikten; silindir yatakları kendi kendini

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

5,20 2,10

15.425,00 144,00

..,J'.,..,.'.,,;;."

50m2

65m2

85m2

100 m2

35 m2

25m2

20m2

10m2

15 m2

190-100

188-108

189-100

188-109

188-107

188-110

188-103

188-102

188-106

190-000

188-105

188-104
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

ayarlayan çift sıralı küresel rulmanlı; kırıcı silindirden biri sabit diğeri ayarlanabilir,
kaymalı yataklarla yataklanmış veya yataklar arasında vuruntuları karşılayacak

özellikle helezon çelik yaylı; gerekli hacimde kömür haznesi; hareketini (V) kayış

kasnak düzenli TS 3209'a uygun tam kapalı tipte redüktörlü dıştan soğutrrıalı en az
7,5 kw, 380 V 3 fazlı elektrik motorlarından alan kömür kırıcının uygun ölçüde çelik
profilden şase üzerine montajı, çalışır halde teslimi. (Kapasite: 20 mm.lik kömür için
24 ton/h: 30 mm. için 34 ton/h: 40 mm. için 42 ton/h; 50 mm. için 53 ton/ h; 60 mm.
için 62 ton/h; i 00 mm. için Tn/h)

190-200 Çekiçli, bir elektrik motorlu: 5.800,00 130,00
30 mm. irilikte saatte 5 ton linyit veya benzeri kömürü kıracak kapasitede,
sertleştiriimiş çelikten sabit veya oynak çekiçli (tırnaklı) kıncılı, altında çelikten
açılır kapanır ızgarası; özel pik dökümden gövdesi; en az 3 kw'lık elektrik motoru,
kayış kasnakla akuple olarak gerekli yükseklikte çelik profilden kaide üzerine
montajı; 3 mm.lik siyah sactan 0.5 m3'lük kömür doldurma bunkeri, ışıklı sinyal
lambalı motor amperajına uygun termik ve manyetik koruyuculu şalter ve sigortalı

etanş elektrik tablosu ile birlikte temini yerine montajı, çalışır halde teslimi.

191-100 Curuf kıncı, söndürücü ve atma ünitesi:
Ön ocaklı kömür yakan kazanlarda ızgara altında, biriken kül ve curufu (herhangi bir
kapağı açıp kapamadan, kazan içindeki dengeyi bozmadan,) otomatik olarak kazan
dışına su kanalına taşıyıp söndürdükten sonra Fe 37 çelik sactan astar gövdeli itici
kol ve yüksek Cr alaşımlı kırıcı merdaneli, dişli, hidrolik, hidromekanik veya
mekanik tahrik gruplu, saatte gerekli miktarda curufu hava girişine sebep olmadan
kazan dışına çıkaran söndüren, kıran ve kırılmış curufu sistem dışına taşıyan ve
böylece kırılmış curufun bant korıveyör, sonsuz helezon vs gibi taşıyıcılarla kazan
dairsi dışına taşınması, ünite elektrik motoru (2,2 kw) veya varyatör tahrikli olabilir,
temini, yerine montajı çalışır halde teslimi.

191-101 0,6 m3/h.lık 9.175,00 512,00
191-102 1,2 m3/h.lık 12.400,00 512,00
191-200 Kurum, kül ve toz tutucu: (Multisiklon): (ISE kalite belgeli).

Kazandan bacaya kaçmak isteyen kurum kül ve toz parçacıklarını (% 70-80 verimle
çalışan ve gaz giriş çıkış kanalları arasındaki basınç farkı ortalama 90 nlm2'yi (100
mmSS'nu) geçmeyen tutmaya yarayan 3 mm.lik çelik sactan 50x50x5 mm.lik
köşebent takviyeli multisiklon gövdesi, gövde içine yerleştirilmiş döküm
siklonetlerden oluşan duman (gaz) kapasitesine göre imal edilmiş, tam hava
sızdırmaz temizleme kapaklı, 90 kg/m' yoğunluğunda, en az 5 cm kalınlığında

rabitz teline dikili taşyünü şilte (klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılmış, emiş havası

ayar tertibatlı kazana uygun, kazanın duman çıkışına fIanş ve amyant conta ile
monte edilebilir, çelik konstrüksiyon kaide üzerine monte edilmiş sülyen ve
yağlıboya ile iki kat boyalı kurum ve kül tutucunun temini),::~rine.moıltı.$i.

Gaz Debisi /~~:;1" cr"~ ~~""
191-201 10000 m3/h R' 'h, .. '....:,-., ",.

".. "<i.~E:~
.,~ 6.250,00 113,00

191-202 11500-15000 m3/h .~. r:: I;~~~,w~;".·>., ~ i~ \ 7.125,00 113,00
191-203 15500-20000 m3/h ~ ~f; ~:::f ~ \:<. y": ::r ~ i 8.725,00 113,00" 1 ~ .,,,0

191-204 20500-25000 m3/h \ ,;.e, \~ \._. ""-:;"{V' 1.::: ..... " 11.250,00 119,00;. 1;'~,.. ~."' .. ........ ...;;.,.;r T ..' ..~ ~

191-205 25500-30000 m3/h 'Ii." '''' . <]. "
'l.l:, .u- "''''lt tl -' !Oj, '; 14.050,00 140,00....... ",1fi _

191-206 30500-40000 m3/h ".-'~ ;'~:;;;'.,l~,,/,.,.,,,,, 16.900,00 150,00
191-207 40500-55000 m3/h

.-...... ",~.-."

21.075,00 164,00
192-000 ~9MBİ: (~TKALORİFERİ+şOFBEN) DOGALGAZ VE LPG YAKITLI:

(Olçü: Ad. Ihzarat: % 80)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar
direktifine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı; TS EN 297, TS EN 483 TS EN
625 standartlarına uygun, bacalı veya hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin
amaçlı, pilot alevii veya elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşın basınca,

baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesirıe karşı gazı otomatik olarak kesme,
emniyet tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve
kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, kademeli sirkülasyon pompası,

kapalı genleşme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi,
ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile
birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi.
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
192-001 Min 20.000 Kcallh'lik Bacalı, Pilotlu 950,00 127,00

192-002 Min 20.000 KcalJh'lik Bacalı, Elektronik 1.225,00 65,00

192-003 Min 20.000 Kcallh'lik Hennetik, Pilotlu 1.350,00 92,00

192-004 Min 20.000 Kcallh'lik Hennetik, Elektronik 1.425,00 92,00

192-005 Min 24.000 Kcallh'lik Bacalı, Pilotlu 1.415,00 92,00

192-006 Min 24.000 Kca1lh'lik Bacalı, Elektronik 1.575,00 92,00

192-007 Min 24.000 Kcallh'lik Hermetik, Pilotlu 1.625,00 99,00

192-008 Min 24.000 Kca1/h'lik Hennetik, Elektronik 1.725,00 98,00

192-009 Min 30.000 Kcallh'lik Bacalı, Pilotlu 1.625,00 98,00

192-010 Min 30.000 Kca1lh'lik Bacalı, Elektronik 2.600,00 101,00

192-011 Min 30.000 Kcallh'lik Hennetik, Elektronik 3.025,00 101,00

192-012 Min 15.000 Kca1Ih'lik Bacalı, Elektronik 1.175,00 71,00

192-013 Min 15.000 Kcallh'lik Hennetik, Elektronik 1.250,00 71,00

192-014 Min 17.000 Kcallh'lik Bacalı, Elektronik 1.325,00 71,00

192-015 Min 17.000 Kcallh'lik Hermetik, Elektronik 1.400,00 71,00

192-100 DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİMOTORİN YAKITLI: (Ölçü: Adet.
İhzarat: % 80 )
TS 9876 EN 303-4 Standardlarında istenen konstrüksiyon basıncına göre

fI1(.~:;:C~E~:
tennodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış,

; <_'--,.,,-,>Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yayınlanan 92/42/ATYeni sıcak Su kazanları yönetmeligine

}i. ~-~:\,uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı; TS 4040 ve TS 4041 Standartlarına ve Sanayi

~~~~
'\ 0 ~ .

ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.07.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede :r7 ~Jyayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve ısıi verim deneyi yapılarak

bulunan kapasite ve ısıi verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum
değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar ~-.~ ~Y~J

kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. ~4~Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi:
Kazan ile birlikte aküple brülör, işletme tennostatı, emniyet termostatı ve ~-

tennometresi bulunan kumanda panosu da verilecektir.
Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.

192-101 14.000 kcal/h 1.700,00 104,00
192-102 18.000 kcal/h 1.825,00 104,00

192-103 24.000 kcal/h 2.150,00 104,00

192-104 30.000 kcallh 2.275,00 104,00

192-105 40.000 kcal/h 2.600,00 104,00

192-200 DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOGUŞMALI KAZANLAR
DOGALGAZ VENEYA LPG YAKITLI: (Ölçü:Ad. İhzarat:%80)
60.000 kcallh'e kadar TS EN 677, TS EN 483 standartlarında (daha büyük
kapasitelerde TSEK Belgeli), CE direktiflerine uygun donanımlara, 316 AlSr kalite
paslanmaz çelik veya alaşımlı hafif dökümden yapılmış yoğuşma eşanjörüne sahip,
ısıtma ve boyler devresini kontrol eden ve dış hava sıcaklığına göre ısıtma kontrolü
yapabilen (bu özellikleri cihaz üzerinde veya dışında) elektronik beyin veya çift
mikroişlemeili elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı gaz ve hava ayarıyla tam
modülasyonla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu her türlü emniyet donanımına,

hennetik baca yapısına ve yoğuşma suyunun nötralizasyon sistemi gerektirmeyen PH
değerine sahip yoğuşma gideri haglantısı olan kazanın işyerinde temini, montaj! ve
çalışır durumunda teslimi.
Not:
1- Cihaz kapasitesi olarak 50 o i 30 "C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği

kapasite esas alınacaktır.

2- Hennetik baca seti fiyatlara dahil degildir.
3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.

192-201 20.000 kcallh 3.125,00 204,00
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Birim
Fiyat

No:
192-202

192-203

192-204

192-205

192-206

192-207

192-208

192-209

192-250

193-000

193-100

YAPILACAKİşİN cİNsİ

25.000 kcal/h

30.000 kcal/h

40.000 kcallh

50.000 kcal/h

60.000 kcallh

70.000 kcal/h

80.000 kcal/h

90.000 kcal/h

DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOGUŞMALI KAZANLAR;
DOGALGAZ VENEYA LPG YAKITLI, PROGRAMLANABİLİR TAM
DONANıMLı:(Ölçü:Ad. İhzarat:% 80)
Dış hava, iç hava ve boyler sıcaklık sensörüne, haftalık program yapabilme
özelliğine sahip kumanda panelli, diğer özellikler 192-200 ile aynı; Montajlı Birim
Fiyatlar ve Montaj Bedelleri 192-200'den % arttırılarak, montaj bedelleri
arttırılmadan aynen uygulanır.

PASLANMAZ ÇELİK BACA:(Ölçü: mtül, İhzarat: % 80 ) (TSE Uygunluk
Belgeli)
TS 11389 EN 13384-1, TS EN 13229, TS 11382, TS EN 1856-1,TS EN 1856-2, TS
11383 EN 13384-2, TS EN 11389 EN 13384-1kadar olan Standardıara uygun olarak
imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma kabı, kondens borusu,
taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci
temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için
gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, topraklaması yapılmış,malzeme

kalınlıkları TS 11383'de belirtilen değerlerde olan bacanın yapılması ve yerine
montaj ı.

(Ara değerlere ait birim fıyatlar enterpolasyonla bulunur)
Not.Baca kapağı 1 mt, baca şapkası 1 mı, genleşme parçası lmt, kazan duman
kanalı çıkışı adaptörü 1 mt, dirsekler 1 mt, nötralizasyon kabı 2 ml, muf1u geçme
için her mt 'de 5 cm, kondens kabı 1 mt, duvar kelepçeleri ve bağlantı kelepçelerinde
5 adet kelepçe için 1 mt, TE modülü 2 mt, temizleme kapağı 2 mt, genleşme parçası

i mt, hesap edilerek toplam baca metresine ilave edilecektir.Baca taşıma sehpası,

taşıma konsolları, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve
tutucular BF No : 23.176 pozundan ödenecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Tarafından yayınlanan 89/106/EEC Yapım Malzemeleri Yönetmeligine uygun
olarak üretilmiş, CE sertifıkalı olacaktır.

Tek Cidarlı Paslanrnaz Çelik Baca;

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

3.475,00

3.600,00

3.750,00

3.775,00

4.400,00

5.150,00

5.900,00

6.675,00

..(......
".y'-- ;..
o,:'

Montaj
Bedeli
YTL

204,00

204,00

230,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

193-101

193-102

193-103

193-104

193-105

193-106

193-107

193-108

193-109

193-110

193-111

193-112

193-113

193-200

0140 97,30 10,00

0150 109,10 10,00

0160 117,20 10,00

0180 127,20 10,00

0200 139,70 10,00

0225 151,70 10,00

0250 163,20 10,00

0280 187,70 10,00

0300 208,80 10,00

0350 254,80 15,00

0400 287,80 15,00

0450 327,90 15,00

0500 407,30 15,00

Çift Cidartı İzolasyonlu Paslanrnaz Çelik Baca;
5 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü, üzeri 0,60 mm. kalınhkta gofrajlı alüminyum sac
ile kaplama yapılmış; kaplama kapağı, mesafe tutucular fiyata dahildir.Diğer

özellikler BFT 193-000'deki gibi.
Not: - Mesafe tutucuları her mr de 0,5 mt ,baca izolasyon kaplama kapağı 1 mt,
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
bacanın alt kısmında yer alan sahanlık 1 mt hesap edilerek toplam baca metresine
ilave edilecektir.
- Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması halinde, tek
cidarlı paslanmaz çelik baca fiyatı % 50 eksiltilerek, çift cidarlı paslanrnaz çelik
baca fiyatına ilave edilerek ödenecektir.

193-201 0140 112,70 15,00
193-202 0150 126,10 15,00
193-203 0160 139,50 15,00
193-204 0180 151,60 15,00
193-205 0200 167,60 15,00
193-206 0225 183,70 15,00
193-207 0250 202,50 15,00
193-208 0280 215,90 15,00
193-209 0300 250,80 21,00
193-210 0350 301,70 21,00
193-211 0400 351,30 21,00
193-212 0450 388,90 21,00
193-213 0500 476,00 21,00
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- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK/1BO)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n)
bendi uyarınca hazırlanmış olup, ıBO sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci

maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların

çıkardığı, uygulamada olan yönetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayımlanan /
yayımlanacak olan tebliğlere uyulması zorunludur.

(lOcak 200B tarihinden itibaren geçerlidir.)
AÇIKLAMALAR:

I-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Elektrik Tesisatı ve Makine
Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tarifierinin
doğal eki ve tamamlayıcısıdırlar.

2-Birim fiyat ve tarifierinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
3-Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4-Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cihaz birim fiyatlarına dahil
olmayıp, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.
5-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa
dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

6-2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde 200B yılı Birim Fiyat cetvellerinden
çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik Tesisatı Birim
Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

7-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli

~~~ı~~y~~~~er~~S~~~::i~:ear~~~~~~~~~~lir~~~:C~~~at oranları montajlı birim fiyatların ///:;t~(~:'-~~'\
yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiitme tenzilatına tabidir. L:~, ,{,),,><;;:::...--.~__';',;.:- ~
9-Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen~ ~f :; LS _':,f~; ~

malzeme ve cihazların mümkün olanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar\~; t:':.;:-.?'!.::i":;.-s/j
saklanır. i'... o' ..• ,~~ .~:iı '" <§" _

10-Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede ';'~»';,,~o~:'~P.~/
şantiye dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez. ':"',.-<;;,.;~-,,",,:;'

ll-Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların

bünyesine Katma Değer Vergisi dahil değildir.

12- Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:

12.1 - Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı

yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi
(TSE damgası) bulunması mecburidir.
12.2 - Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya
yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini
tevsik eden belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

12.3 - 12.1., 12.2., maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafından

verilecektir.
13- Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasınımecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

13.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,
13.2 - İş konusu ve imalat yeri,
13.3 - Malzeme ve mamulün tanımı,

13.4 - Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar yeri seri numarası,

13.5 - Numune alma tarih ve yeri parti numarası,

13.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

14 - İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.
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15 - Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğündenkurtarmaz.
16- Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25/2/1984'den evvel malzeme mamuller
için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

17- 12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

18- Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan

97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğineuygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı

olacaktır.

Elektrikle çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 73/23/EEC Alçak
Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı olacaktır.

T.S.E. KALİTE BELGEst VEYA UYGUNLUK BELGESİ İSTENEN TESİsAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİSTESİ:
Dikişli siyah borular Dikişli galvanizli borular
Kır döküm pis su boruları Asbestli çimento basınçsız pissu boruları

Asbestli çimento yağmur boruları Plastik borular
Sürgülü vana flanşlı pik döküm Kızgın su ve buhar vanaları

Sollenoid valflar Sirkülasyon pompaları

Santrifüj pompalar (tek veya çok kademeli) Kızgın su pompaları

Kondens ayırıcılar Emniyet cihazları

Hava kompresörleri Polietilen (PE) borular
Kamasürgülü yassı gaz vanaları (Kır dök.,hafifmod)Buhar kazanları emniyet ventilleri
Valflar (Geri tepmeli) Musluklar (Basınçlı hava için)
Hortumlar - Basınçlı hava için lastik hortumlar Hortumlar (Su için lastik)
Rakorlu musluklar Boru bağlantı parçaları - temper dökme demir
Borular (Spiral- kaynaklı çelik) Rakorlar (Çelik borular için)
Havagazı kapama musluğu Rakorlar (Kurşun borular için)
Boru uzatma parçaları - basınçlı su tesisatı için Valflar - konik sürgünü (basınçlı su tesisatı

için) Valflar - küresel açıp - kapama düzenli

2



FİYAT FARKı HESABıNA AİT KATSAYILAR TABLOSU:

88/13 i 81 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu sektörüne dahil
idareleri ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekillerine göre" Fiyat farkı

hesabında uygulayacakları esasların 9.2.4 maddesi gereği olarak 2000 yılı içinde yapı

işleri müşterek tesisatı için malzeme fıyat farkı formülünde uygulanacak olan (S) kat
sayıları ve (n) artış oranlarıyla ilgili malzeme cinsleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

BiRİM

FiYAT YAPILACAK İşiN CİNSİ S n
NO:

201-100
Spiral kaynaklı borular. Dikişli siyah buhar ve kazan

0.50 nıborular.

201-200 Dikişli galvaniz borular 0.50 nı

201-300 Dikişsiz borular (patent çelik çekme) 0.30 nı

202-200 Kır döküm pis su boruları O. i 5 nı

204-100 Sert PVC plastik borular (not gereğince) - -

204-200 Sert PVC plastik borular (not gereğince) - -

204-400 Sert PVC plastik borular (not gereğince) - -

204-1000 Sabit contalı PVC pis su boruları (not gereğince)

NOT:
(Kararnamenin 9,2.2. bendinin C bölümü hükümleri
geçerlidir).

206-200 Bakır borular ..0,.··.. :··"" .. 0,25 n3,z; " ..;;,., ;,.: , '.' 'J ""\,'

Bakır borular
.,/

,~~ ':; ::~;;~:,':~.\ ~:i\ 0,25206-300 n3,
; ';~i :1' { ,..,!~>, ,,: ..:,} ;'C ~ \!~206-500 Bakır borular ;Lt~ 0,25 n3
.;:. ~~;\ ,,} ..•. !,,;,il

:;';w;c;.,:>:";:::'.,; ~~ ..{~ .. 5
206-600 Bakır borular ,/ 0,25 n3

.'~. ".. ... ':~' . ",\

206-700 Bakır borular "~',,::~L~~:;'i;"?f.1 0,25 n3

206-800 Bakır borular 0,25 n3

232-100 Döküm imalat işleri (demir döküm) 0.40 nı

232-300 Döküm imalat işleri (alüminyum döküm) 0.40 n4
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Birim MontajIı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
201-000 ÇELiK BORULAR: (İhzarat: % 60)

TSE'ye uygun, çelik borularm işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
bağlantılarının yapılması için vida UZerine sürülen (sülyen, grafit vb. malzeme ve
işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları

içindeki işlere münhasır olmak üzere) (Borularda sulyerı ve boya bedeli hariç).

201-100 Dikişii borular; (Ölçü: m.)
Vidalı TS EN 10255'e uygun (malzemesi Fe.33)

Dış çap/Et kalınlığı

Anma Ölçüsü Ortalama Manşonsuzağırlık

las mm. !!gL.m

201-104 lI2" 15 21,3/2,65 1,22 2,80 1,60
201-105 3/4" 20 26,9/2,65 1,58 3,20 1,70
201-106 1" 25 33,7/3,25 2,44 4,30 1,90
201-107 i lI4" 32 42,4/3,25 3,14 5,40 2,10
201-108 i lI2" 40 48,3/3,25 3,61 6,30 2,20
201-109 2" 50 60,3/3,65 5,10 8,20 2,30,

',,-,' 201-ll0 2 112" 65 76,113,65 6,54 10,80 2,70
201-111 3" 80 88,9/4,00 8,53 13,80 3,40
201-112 4" 100 114,3/4,50 12,50 19,10 4,10
201-113 5" 125 139,7/5,00 17,10 26,00 4,80
2Dl-ll4 6" ISO 165,115,00 20,40 30,50 5,10

Dikişii siyah buhar ve kazan boruları,vidasız,TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5'e uygun
(malzemesi Fe 33 DKP çelik sac)

Dış çapı/ Et kalınlığı Ağırlık

mm. ~

zor-us 44,5/2,5 2,6 6,80 1,90
201-116 5113,0 '3,6 7,30 1,90
201-ll7 57/3,0 4,0 8,20 2,20
201-ll8 60/3,0 4,5 .... ':: . ; ....:"'-~,

~._. 8,70 2,20
2Dl-ll9 70/3,0 4,95 )" ',. ". . .'~...

9,20 2,30' ..'
~

201-120 76/3,2 5,45
. ' . ..-. ~ ".,~: -,':.:; .r-, :";. 10,50 2,50

201-121 83/3,2 6,46
':" ....

~,~ ::3
2,70:~ >:: ';- . :L -:~ 12,90

201-122 89/3,6 6,85 :; c:> »,:': r; -. ~" ~;
13,30 2,80.~ c -. ".-';' -.}r

.,
201-123 102/3,75 9,1

~., <. " 'c' iL 2,90U '<~" r., ":C',,' .. 16,10

9,7 ~~~.~. .-:' ':-'"':' 1:.::;)·1"201-124 108/3,5 .....".~.~ . " . 18,60 3,40

201-125 114/3,75 10,2
,.~:..\ .......'

19,40 3,70

201-126 127/4,0 12,2 24,90 4,00
201-127 133/4,0 12,7 25,70 4,30
201-128 140/4,0 13,5 27,50 4,40

201-129 159/4,5 17,2 33,00 4,80

Düz-spiral kaynaklı borular: (Malzemesi Fe.33). (TS EN 10217-1)
Anma Ölçüsü Dış çap/et kalınlığı Ağırlık

0mm mm. !!g,.Lm.

201-130 8" 219,lx4,5 23,8 37,50 5,90

201-131 8" 219,lx5,0 26,4 41,30 5,90

201-132 8" 219,lx5,6 29,5 46,30 5,90

201-133 8" 219,lx6,3 33,1 51,20 5,90

201-134 8" 219,lx7,1 37,1 55,00 5,90



Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Moiıtajh

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

6,90

6,90

5,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

51,70

55,00

67,00

68,10

59,90

54,50

62,60

46,30
33,0

36,9

29,8

35,4

39,3

44,0

46,6

41,4

273,Ox5,0

273,Ox5,6

273,Ox4,5

323,9x5,6

273,Ox7,1

323,9x5,0

273,Ox6,3

323,9x4,5

10"
---------:-------::-:--:-------+-------:;...::..<.;,..'t-----'-'-4

ıo"

ıo"

10"

LO"

12"

12"

12"

201-139

201-141

201-142

201-140

201-138

201-135

201-136

201-137

201-143 12" 323,9x6,3 49,3 72,90 6,90
201-144 12" 323,9x7,1 55,5 81,70 6,90
201-145 14" 355,6x4,5 39,0 63,50 7,60
201-146 14" 355,6x5,0 43,2 72,00 7,60
201-147 14" 355,6x5,6 48,3 77,90 7,50
201-148 14" 355,6x6,3 54,3 79,50 7,50
201-149 14" 355,6x7,1 61,0 88,30 7,50
201-150 14" 355,6x8,0 68,6 98,10 7,50
201-151 16" 406,4x4,5 44,6 67,50 7,50
201-152 16" 406,4x5,0 49,5 74,10 7,50
201-153 16" 406,4x5,6 55,3 81,70 7,50
201-154 16" 406,4x6,3 62,2 90,40 7,50
201-155 16" 406,4x7,1 69,9 99,20 7,50

201-156 16" 406,4x8,0 78,6 110,00 7,60

201-157 18" 457,2x4,5 50,2 74,60 7,50

201-158 18" 457,2x5,0 55,8 80,10 7,50

201-159

201-160

201-161

201-162

201-163

201-164

201-165

201-166

18"

18"

18"

18"

20"

20"

20"

20"

457,2x5,6

457,2x6,3

457,2x7,l

457,2x8,0

508,Ox4,5

508,Ox5,0

508,Ox5,6

508,Ox6,3

62,3

70,0

78,8

88,6

55,9

62,0

69,4

77,9

93,70

108,60

112,40

126,10

82,80

90,40

102,40

112,30

7,80

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

9,80
201-167 20" 508,Ox7,1 87,7 137,80 11,80
201-168 20" 508,Ox8,0 98,6 154,00 13,20
201-169 22" 588,8x5,0 68,3 112,00 11,80
201-170 22" 588,8x5,6 76,4 124,70 13,40
201-171 22" 588,8x6,3 85,9 141,30 13,90
201-172 22" 588,8x7,1 96,6 153,70 15,10
201-173 22" 588,8x8,0 109,0 171,40 16,00

201-174 24" 609,6x5,0 74,6 119,90 17,70

201-175 24" 609,6x5,6 83,5 134,90 18,80

201-176 24" 609,6x6,3 93,8 154,00 20,20

201-177 24" 609,6x7,1 106,0 171,40 21,20

201-178 24" 609,6x8,0 119,0 185,50 21,20
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
201-179 26" 660,4x5,6 90,4 143,90 21,20
201-180 26" 660,4x6,3 102,0 164,80 21,20
201-181 26" 660,4x7,1 115,0 182,90 21,20
201-182 26" 660,4x8,0 129,0 203,20 22,50
201-183 28" 711,2x6,3 109,0 173,80 22,50
201-184 28" 711,2x7,1 123,0 197,90 22,50
201-185 28" 711,2x8,0 139,0 215,80 23,70
201-186 30" 762,Ox6,3 II 7,0 184,70 23,70
201-187 30" 762,Ox7,1 . 132,0 209,90 25,30
201-188 30" 762,Ox8,0 149,0 232,00 25,30
201-189 32" 812,8x7,1 141,0 -

214,70 25,30
201-190 32" 812,8x8,0 159,0 245,80 25,30
201-191 34" 863,6x7,1 150.0 242,70 26,70
201-192 34" 863,6x8,0 169.0 266,80 27,80
201-193 34" 863,6x8,8 186.0 290,40 27,90

201-194 36" 914,4x7,1 159.0 254,80 29,60

201-195 36" 914,4x8,0 179.0 281,90 32,10

201-196 36" 914,4xl0,0 196.0 341,90 32,10

201-197 40" 1016,Ox7,1 . 171.0 281,90 32,10

201-198 40" 1016,Ox8,0 199.0 311,60 34,50

201-199 40" 1016,Oxl0,0 248.0 377,80 34,90

NOT: Bitümlü borular kullanıldığında (201-130, 201-199) BF No'lu Montajiı

Birim Fiyatlar ve Montaj Bedelleri % 20 zamlı ödenir. (Yalınız içi veya dışı bitümlü
olursa % i Ozamlı ödenir).

201-200 Dikişii galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi
Fe33-2: (Ölçü:m)

.Anma
las

Ölçüsü Ortalama dış çapı Et kalınlığı

o mm. mm.

201-203

201-204

201-205

201-206

201-207

201-208

201-209

201-210

1/2" IS 21,3/2,65

3/4" 20 26,9/2,65

1rı 25 33,7/3,25

i 114" 32 42,4/3,25

i 112" 40 48,3/3,25

2 112" 65 76,113,65

3" 80 88,9/4,05

3,40

4,00

5,90

7,50

8,30

1l,40

14,10

19,20

1,50

1,70

2,10

2,40

2,50

2,60

2,70

3,40

201-211

201-212

201-213

201-300

201·301

201-302

201-303

4" 100 114,3/4,5

S" 125 139,7/5,0

6" 150 165,115,0

Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme); (Ölçü:m) (TS EN 10216-l'e uygun ve
malzemesi Fe33) .

Dış çap/et kalınlığı

mm.

10,2/1,6

13,5/l,8

16,0/1,8

26,90

37,80

41,80

1,40

2,00

2,20

4,20

4,90

5,20

1,00

1,20

1,20
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Birim
Fiyat

No:
201-304

201-305

201-306

201-307

201-308

201-309

201-310

201-311

201-312

201-313

201-314

201-315

201-316

201-317

201-318

201-319

201-320

201-321

201-322

201-323

201-324

YAPILACAK İşİN cİNsİ

17,2/1,8

20,0/2,0

21,3/2,0

25,0/2,0

26,9/2,3

30,0/2,6

31,8/2,6

33,7/2,6

38,0/2,6

42,4/2,6

44,5/2,6

48,3/2,6

57,0/2,9

60,3/2,9

63,5/2,9

70,0/2,9

76,112,9

82,5/3,2

88,9/3,2

101,6/3,6

108,0/3,6

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

2,70

3,50

3,70

4,30

5,00

6,60

7,10

7,40

8,50

9,00

9,80

10,70

13,10

14,00

14,70

16,10

17,90

20,90

22,40

26,90

28,70

Montaj
Bedeli
YTL

1,20

1,20

1,20

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,60

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

201-325

201-326

201-327

201-328

201-329

201-330

201-331

201-332

201-333

201-334

201-335

201-336

201-337

201-338

201-339

201-340

114,3/3,6

121,0/4,0

127,0/4,0

133,0/4,0

139,7/4,0

159,0/4,5

165,114,5

177,8/5,0

219,116,0

273,0/6,3

273,0/6,3

323,9/7,1

368,0/8,0

406,4/8,8

419,0/10,8

457,2/10,0

.. ~ >~~- ""'::'~

f; ::L~:~:> ~.:.; : ~ \. ".' -; ~ e: ~~~ 6;

29,40

31,70

35,90

36,50

38,90

49,50

49,10

51,00

77,90

101,90

106,10

137,80

158,80

191,90

221,80

239,90

3,80

3,80

3,80

4,10

4,10

5,00

4,80

4,80

6,50

6,50

6,50

6,50

7,60

7,60

7,60

8,60

201-400

NOT: Fe 35.8 Fe 37.2 veya Fe 45 malzemeden fabrikasında normalize ve istenilen
basınca kontrol edilmiş olan montajdan sonra işletme basıncının 1,5 katına denenen
borular kullanılırsa B.F.T 201-100; 201-200 ve 201-300'deki fiyatlara PN. 16
kalitesi için % 12 zamlı ödeme yapılacaktır. PN 25 kalitesi için ise, Birim Fiyatlara
% 20 zamlı ödeme yapılacak ve ayrıca kullanılacak boğazlı flanş için fiyat farkı

verile cektir. (Dış çap aynı et kalınlığı birim fiyatlarda belirlenenlerin haricin de
kullanılması gerektiğinde; aynı dış çap birim fiyatı bulunanların ağarlıklanna göre
enterpolasyonla yeni fiyat tespiti yapılacaktır.)

Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %)
Bina içi tesisatma kullanılan BFT 201-100; 201-200 ve 201-300'deki bütün %30
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

boruların kendi aralarında vidalı olarak bağlarınlannda kullanılan dirsek, manşon, T.
istavroz redüksiyon, nipel tapa ekleme parçaları; kaynak malzemesi; kelepçe, kovan,
konsol, askı, kızak, makara gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak, yalnız

gerekli yerlerde vana ve cihazların flanşlı bağlanması şartıyla montajlı boru tutarının;

kazan dairesi, tesisat katları ve ana dağıtım mahallerindeki boruların yoğun olarak
geçtiği yerlerdeki konsolların projelerde belirtilmesi kaydıyla, taşıyıcı malzemelerin
bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynaklı imalat pozundan ayrıca ödenecektir.

201-500 Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli. Diğer

özellikler B.F.T. 201-400'ün aynı; (Ölçü: %) %25
201-600 Bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü:%)

Bina iç tesisatında kullanılan B.F.T 201-100; 201-200 ve 201-300'deki bütün
boruların kendi aralarında flanşlı bağlanmaları halinde diger özellikler BFI 201-
400'deki gibi olmak üzere. %40

201-700 Bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi; (Ölçü:%).
Bina dışında kanallar içerisinde kullanılan B.F.T 201-100; 201-200 ve 201-300'deki
bütün boruların kendi aralarında vidalı veya kaynaklı olarak bağlarımaları halinde
diğer özellikler BFT 201-400'deki gibi olmak üzere; (Tespit malzemesi, hariç). %15

-- 201-800 Bina dışında toprağa döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli (Ölçü: %).
U Bina dışında kanal içinde veya dışında toprağa döşenmiş B.F.T 201 -100; 201-200

ve 201-300'deki boruların kendi aralarında vidalı veya kaynaklı olarak bağlanmaları

halinde kaynak ve ekleme malzemesi dahil, tespit malzemesi hariç diğer özellikler
BFT 201-400'deki olmak üzere gibi

201-800-a Bina dışında, kanal içinde,flanşlı döşenmiş,boru montaj malzemesi bedeli.

%15
201-800-b İster bina içi, ister bina dışında, omegalı tesisat yapıldığı takdirde, omegaya 2

başından 0.50'şer metre ilave edilerek, omega boyu tespit edilecek, bu kısmın bedeli
ilgili boru bedelinden bu kısmına ait montaj malzemesi bedeli ise % 100 olarak
ödenecektir.

%25
201-900

201-901

PN 25 kalitesinde tesisat yapılmasında Fe 35.8, Fe 37.2, veya Fe 42.2 malzeme
ile yapılmış ve Kalite Belgeli, boğazlı flanş kullanıldığında ödenecek fiyat farkı;

(Ölçü: Ad.).
Kollektör ağızlarına veya boru montaj malzemesi bedellerine dahil normal flanşlar

yerine bogazlı flanş kullanıldığı taktirde BFI 201-400; 201-500 ve 201-600'deki
montaj malzemesi bedellerine veya kollektör ağzı bedellerine ayrıca kullanılan beher
boğazlı flanş için o ebatta normal ve boğazlı flanş montajlı fiyatların arasındaki

aşağıdaki belirtilen farklar ödenir.

15 LO mm. 1,40 1,00

201-902

201-903

201-904

201-905

201-906

201-907

201-908

201-909

20 LO mm.

25 LO mm.

32 LO mm.

40 LO mm.

50 LO mm.

65 LO mm.

80 LO mm.

100 LO mm.

1,50

1,75

2,10

2,20

2,30

2,75

3,30

3,80

1,10

1,20

l,20

1,20

1,20

1,30

1,60

1,90
201-910

201-911

201-912

201-913

201-914

201-1000

125 LO mm.

150 LO mm.

200 LO mm.

250 LO mm.

300 LO mm.

ÇELİK BORULAR: (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatlan için) (Ölçü: m.:
İhzarat: % 60)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, TS EN 10208-2'ye uygun çelik

5,80

7,10

11,30

14,30

16,60

1,90

2,10

2,50

2,90

2,90
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

doğal gaz borularınm, 0 114,3/6,0 mm altmdaki borular Gr-A, 0 114,3/6,0 mm ve
üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine
uygun olarak döşenmesi, bağlantılarınm yapılması içinkullanılan her türlü malzeme
ve işçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç
olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-
400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)

Dış CaD/ Et Kalınlığı (mm)

201-1001 21,3/2,8 3,60 1,90
201-1002 26,7/2,9 4,50 2,00
201-1003 33,4/3,4 5,70 2,20
201-1004 42,2/3,6, 7,60 2,50
201-1005 . 48,3/3,7 8,90 2,60
201-1006 60,3/3,9 11,40 2,80
201-1007 76,0/5,2 17,30 3,20
201-1008 88,9/5,5 22,40 3,80
201-1009 114,3/6,0 28,20 4,70
201-1010 141,0/6,0 37,10 4,90
201-1011 168,3/7,1 49,70 5,20
201·1012 219,118,2 75,20 5,40

201·1013 273,0/9,3 106,50 5,50
201-1014 323,9/9,5 129,70 5,50

201-1100 pOLİETİLEN KAPLı DOGAL GAZ BORULARI: (Ölçü:m.; İhza rat:% 60)
TS 6047, EN 10208 standardma uygun çelik doğalgaz borularınm üzeri TS 5139 ve
DIN 30670 standardma uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı

doğalgaz borularm ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi,

bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fittings
tespit malzemeleri ile borularm işyerinde temini ve yerine montajı, (Boru montaj
malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarmdan ödenecektir.)

Dış Çapı Kaplama Kalınlığı(mm)

201-1101 21,3/1,8 6,00 2,20
201-1102 26,9/ 1,8 6,90 2,40

201-1103 33,7 1l,8 i:!'~~~·';;"~·-::;':'~~~:;O<""·~~~~~.~ 8,80 2,60
201-1104 42,4/1,8 ~?~ : ~:. o i~\J"~ 1-1-

~..:....,.
12,10 2,90....~;ı,

201-1105 48,3/1,8 ~V ~~~. .~,.~-~ ........ ~~:,~ ~;j~ ~;\. 13,70 3,00~,

201·1106 60,3/1,8 :~,. a: 'f/" -- -;'-'''' ?~ ~ 18,00 3,30LJ. ~~"'7? ,;' '/~~'. ~ ....., :? .

201-1107 76,1/1,8 ~-,~k~ i~~. \.~ :">~~·:~(;.. i :.~ }ti ~~ 26,20 3,70
201-1108 88,9 1l,8 .~~,. '.>: ~~~;ı/ ;.~'.::.-~-:; ~~ tJ·~'··,// 32,90 4,40

201-1109 101,6/1,8 '~~~~..~<.~ ··:;,,··,::,.;t~~ .-d::"·:" 35,30 4,70
201-11 LO 114,3/ 1,8 "''''_,." ...""..•~-,:t 37,80 5,00
201-1111 139,7/2,0 49,40 5,20
201-1112 165,1/2,0 65,60 5,50
201-11 13 168,3/2,0 97,20 5,50
201-1114 219,1/2,0 135,60 5,50

201-1115 273,0/2,0 165,50 5,50

202-000 KIR DÖKÜM BORULAR:(*)

202-100 Kır döküm basınçlı borular ve montaj malzemesi bedeli; İller Bankası

Şartname ve fiyatlan caridir.(*)

202-200 Kır döküm pis su borulan; (Ölçü: m.: İhzaratı % 60).(*)

(*)2007 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmyacaktır.
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

TS EN 877'ye göre imal edilmiş, kalite belgeli içi ve dışı bitümlü, muflu kır döküm
pis su borusunun işyerinde temini, kurşunla kalafat yapılıp yerine montajı.

Anma capı:

202-201 700 mm 14,90 3,30
202-202 1000 mm 17,30 3,30
202-203 125 0 mm 24,80 4,10
202-204 150 0 mm 29,60 4,60
202-205 200 0 mm 48,20 5,10
202-1000 SANTRİFLÜ DÖKÜM PİK BORULAR: (Ölçü: m. ;İhzarat:% 60)

Pik boru ve fittingsler TS EN 877 'ye uygun, yoğunluğu yaklaşık 7,2 kg/dm' olan
malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı

parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle(KTL) fosfatlanmış, DIN 4102
standardında Al sınıfı yanmaz malzemeden, boruların İç yüzeyinde 130 mm iki
bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40 mm akrilik kaplamalı, ses yalıtımı

DIN 4109 uygun olarak imal edilmiş pik boruların iş yerinde temini, projesine uygun
olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli

/ " bağlantılarının yapılması.

U 202-1001 DN40 3,3022,70
202-1002 DN50 22,40 3,30
202-1003 DN70 ;,)"..... ,- "':!:"""'~':"-').: . 30,40 4,10..~,
202-1004 DN80 'ol' ;c;"r: ,r~..3,. ı,\~.. '~i:~.: 32,30 4,60
202-1005 DN 100 ".l' .~::1"....~, .-.~_ ...._" ~t-!:; :iJ~·'~}.~ 40,80 5,10
202-1006 DN 125 I;~ı;~;' L/?' ,./~ :. -~J~ ı 59,50 6,00
202-1007 DN 150 ~, :},::;ı:: \\'>;'" ı: ,-~ ~ 68,80 6,80

202-1008 DN200 1~.»,J·::,::.~ -..:~?.:..: -"..:~:~ .~~ (;.: ~.(:f' 120,00 12,00

202-1009 DN250 ~'(,>,: """ ·'••\':,(ı~ .r- 168,00 16,80
202-1010 DN300 "~""'j,.( "'~"':'>'o',' 200,00 20,00
202-1011 DN400 312,00 31,20

202-1200 Pik döküm pis su boruları montaj malzemesi bedeli (Ölçü:%)(*)
201-1201 BFT 202-1000'deki pik döküm pis su borularının montajında kullanılacak

kolon desteği, destek yatağı, kelepçe, dirsek, çatal, ofset, redüksiyon, deve boynu,
kör tapa, temizleme kapağı ve tapası.kör tapa, sifon ile conta karşılığı olarak
montajlı boru tutarının %50

202-1300 Kır döküm pis su boruları montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %)(*)

-, BFT 202-200'deki kır döküm pis su borularının montajında kuIlanılacak dirsek,
i çatal, redüksiyon, temizleme parçası, tapa ve benzeri özel parçalarla birleştirmede
''-"''

,
kullanılan kendir, kurşun gibi x kalafat malzemesi karşılığı olarak montajlı boru
tutarının. %35

203-000 ASBESTLİ ÇiMENTO BORULAR: (İhzaratı % 60)(*)

203-100 Asbestli çimentolu basınçsiz pis su boruları: (Ölçü: m.)
TS 1902 EN 588-1' e uygun, bitümlenmiş, kalite belgeli asbestli çimento basınçsız

pis su borularının işyerinde temini, asbestli çimento ile kalafatıanarak yerine
montaj ı.

Anma Çapı Et Kalınlığı.

0mm mm

203-101 70 7 0,99 0,80
203-102 100 8 1,26 1,00

203-103 125 8 1,35 1,10

203-104 ISO 9 1,53 1,20

203-200 Asbestli çimentolu basınçsız pis su boruları montaj malzemesi bedeli (Ölçü: %)
( TS 1902 EN 588-1)
BFT 203-100'deki asbestli çimento basınçsız pis su borulannın montajında

kuIlanılacak dirsek, çatal, redtıksiyon temizleme parçası, tapa ve benzeri özel %25

(*)2007 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kuIlanılmyacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

203-300

203-301

203-302

203-303

203-304

203-400

204-000

204-100

YAPILACAK İşİN cİNsİ

parçaların ve birleştirrnede kullanılan asbestli çimento, kendir gibi kalafat malzemesi
karşılığı olmak üzere montajlı boru tutarının.

Asbestli çimentolu yağmur boruları: (Ölçü: m.)
TS 1902 EN 588-1' e uygun, kalite belgeli, asbestli çimento yağmur borusunun..
işyerinde temini ve lastik conta ile yerine montajı.

Anma Capı

800 mm

1000 mm

125 0 mm

1500 mm

Asbestli çimentolu yağmur borusu montaj malzemesi bedeli: (Ölçü:%)
Asbestli çimentolu yağmur borularının montajında kullanılacak dirsek çatal,
redüksiyon vb. fıtings malzemesi ve kauçuk veya asbestli çimento kalafat malzemesi
bedeli olarak montaj lı boru tutarının (TS 1902 EN 588-1)

PLASTİKBORULAR: (Ölçü: m. İhzarat % 60)
Ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlerde kullanılmak üzere.

Sert PVC plastik içme suyu boruları (yapıştırma rnuflu) (Ölçü: m.) (TS 274 EN
1452)
TS 274 EN 1452'e uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini ve
yapıştırma muflu olarak yerine montajı

Dış Çap Basıncı

o mm Atmosfer

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

0,90

1,17

1,35

1,53

%10

Montaj
Bedeli
YTL

0,70

1,00

1,10

1,20

204-101

204-102

204-103

204-104

204-105

204-106

204-107

204-108

204-109

204-110

204-11 1

204-112

204-113

204-114

204-115

204-116

204-117

204-118

204-119

204-120

204-121

204-122

204-123

204-124

204-125

204-126

20

25

32

40

50

50

63

63

75

75

90

90

110

110

125

125

140

140

160

160

200

200

225

225

250

250

LO

10

10

10

6

10

6

10

6

LO

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

: -s:
'. .' .." .'~-. -~

0,73

0,91

1,18

1,55

2,00

2,37

2,55

3,46

3,41

4,91

4,73

6,73

6,28

9,74

7,92

12,19

9,74

15,29

12,65

20,38

20,20

30,76

25,03

39,77

30,76

49,19

0,42

0,43

0,51

0,53

0,82

0,83

0,94

0,94

1,16

1,16

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,36

1,58

1,57

1,58

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,76

1,76
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
204-127 280 6 38,86 1,76
204-128 280 10 61,52 1,76
204-129 315 6 49,19 2,09
204-130 315 10 77,53 2,09
204-131 355 6 ,

62,24 2,09
204-132 355 10 98,46 2,09
204-133 400 6 78,53 2,20
204-200 Sert PVC plastik içme suyu boruları (Geçme mutlu): (Ölçü:m.) (TS 274 EN

1452)
TS 274 EN 1452'e uygun sert PVC plastik içme suyu borularının işyerinde temini ve
geçme muflu olarak yerine montajı.

DışÇap Basıncı

0mm Atmosfer

204-201 50 6 1,82 0,83
204-202 50 10 2,46 0,83
204-203 63 6 2,64 0,95
204-204 63 10 3,73 0,95
204-205 75 4 3,00 1,16

204-206 75 6 3,55 1,16
204-207 75 10 5,19 1,16
204-208 90 4 3,64 1,37

204-209 90 6 5,01 1,37
204-210 90 10 .::,..,~~,:. ~";';':'~-~::"';:'~ı..:.~. 7,37 1,37
204-211 110 4 .~,: ·f\i~., ~V,:.;..;.

"'-,..~, 5,01 1,37
204-212 6

..: .....
__,.-:-~,"I.-...~r~~. a'\110 ~.;'

1.:.~ 6,10 1,37
204-213 110 10 ~~ ;:ı .;~. ll:' .J/\:' :; \ 9,28 1,37
204-214 125 4 ~. ~. ~~ \,·'··:--:~'~r~.tl.:/ i~f § 6,19 1,38
204-215 125 6 ~~~\ı.~ .:~-t ;,,:.:.~~~.~ ~:.! f[k~ 7,92 1,38
204-216 125 10 '~~t~~fftr'

. - - _.~ r/
1,38~4~~'(:'~~'{'~2.=-~A"f.~ 11,83

204-217 140 4
".',"". .~.:.,

7,74 1,57"
204-218 140 6 9,74 1,57
204-219 140 10 14,83 1,57
204-220 160 4 9,83 1,58
204-221 160 6 12,38 1,58
204-222 160 10 19,20 1,58
204-223 200 6 19,20 1,58
204-224 200 10 29,75 1,58
204-225 225 6 23,84 1,58
204-226 225 10 44,95 1,58
204-227 250 6 29,67 1,68
204-228 250 10 47,59 1,68
204-229 280 6 38,40 1,68

204-230 280 10 60,32 2,00

204-231 315 6 48,50 1,99

204-232 315 10 76,17 1,99

204-233 355 6 61,52 1,99
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Birim Montajlı Montaj, .
Fiyat YAPILACAK işiN cıxst Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
204-234 355 10 96,19 2,00
204-235 400 6 77,62 2,10
204-300 Yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %)

Sert PVC yapıştırına ve geçme mutlu plastik içme suyu borolarının montajında

kullanılan bileumle fitings ve yapıştırına malzemesi ve conta karşılığı olarak
montajlı boru tutarının;

204-301 Bina içinde döşenmesi halinde. %25
204-302 Bina dışında kanallar içinde döşenmesi halinde. %20
204-303 Bina dışında topraıla döşenmesi halinde. %15
204-400 Sert PVC plastik pis su boruları (Geçme muf1u):(Ölçü:m.)(TS 275-1 EN 1329-1)

TS-275-1 EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borolarının işyerinde temini ve
geçme mutlu olarak yerine montajı

DışÇap Et Kalmlığı Kullanım Yeri
() mm mm

204-401 50 - 40 3,0 B 1,91 0,70
204-402 75 -70 3,0 B-BD 2,82 0,70
204-403 100 - 110 3,0 B-BD 5,01 0,90
204-404 125 3,2 B-BD 6,46 0,90
204-405 160 - ISO 3,2 B 9,19 1,00
204-406 160 3,8 BD 12,65 1,00
204-407 200 3,9 B 16,93 1,00
204-408 200 4,9 BD 21,02 1,10
204-409 250 4,9 B 18,02 1,10
204-410 Hafif-Sert Polivinil Klorürden (HPVC-U) Plastik pis su borulan (Ölçü:m.) TS -

12075
DışÇap Et Kahnhgı ..J,;:.'~t':;~,~;~·:c() mm mm "~~

.~.

204-411 50 3,2 < ..;; c.ı,

~;:~~:r. 0,70"~ .~ 2,46", --0." --:.,r.

204-412 70 3,2
,"';," ....-.-.:...~..... ". 1> ~~ \... .~.:. 3,46 0,70t ::-.....: i ,.:.~ ;.".::

204-413 ıoo 3,2 CrJ ;.::: 1<:::;.,' . ': *-: :~ ~
5,73 0,70i "";': ;-: t·;

204-414 125 3,2 Y~j.~~:=' '::~,:., >··:~c.:~..:~,;.'~ .:; {Z: f;'(

7,01 0,90'."t E
204-415 150 4,0 ~~',;,; l~~."-~(:~ :o~. c.

....'.< ~~~,,!' 13,47 1,00
204-416 200 4,9 <~;c..c.,;··.·:·:.:.. c

:;':

16,02 1,00
204-500 Plastik pis su borusu montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %).

204-501 B.F.T 204-400 ve 204-4 i O pozundaki pis su borolarının montajında kullanılan

fittings ve tespit malzemesi ile eonta karşılığı olarak montajh boru tutarının %35
204-502 Geçme mutlu yağmur suyu plastik boru- montaj malzemesi bedeli; diğer özellikler

BF'{ 204-50 I' in aynı, %10
204-600 Yumuşak polietilen basınçlı borular: (Ölçü: m.) (fS- 418/2 PE 32 Sınıfı, 10

Atmosfer için SDR 6 Serisi, 6 Atmosfer için SDR 9,4 Serisi ).
DışÇap Basıncı

e mm Atmosfer

204-601 20 6 0,64 0,23
204-602 20 ID 0,73 0,23
204-603 25 6 0,82 0,23
204-604 25 LO 1,09 0,23

204-605 32 6 1,27 0,23

204-606 32 LO 1,91 0,23

204-607 40 6 2,00 0,23
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Birim Montaj h Montaj
Fiyat YAPILACAK ıstx CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
204-608 40 LO 2,46 0,23
204-609 50 6 2,73 0,24
204-610 50 LO 3,82 0,24
204-611 63 6 4,10 0,24
204-612 63 LO 5,46 0,24
204-613 75 6 5,82 0,24
204-614 75 LO 7,37 0,36
204-615 90 6 7,64 0,36
204-616 90 LO 10,56 0,36
204-617 110 6 10,83 0,36
204-618 110 LO 17,29 0,36
204-619 125 6 21,11 0,36
204-620 125 10 22,39 0,36

<---..ii
204-621 140 6 24,30 0,36

204-700 Yumuşak polietilen boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %) %10

204-800 Sert polietilen basınçlı borular 10 Atmosfer (Ölçü: m) (TS 418/2 , PE 63 Sınıfı
,SDR II Serisi)

Dış Çap Basıncı

12) mm Atmosfer ." ,··.C,."......

204-801 10
.-"':'"-.:, f:! -~ . "",.

20 .: .~L 1 !:~~
'. 0,60 0,21:~

204-802 25 LO :':; .:-

{;'~ '::,";., 0,86 0,21,of r'-"""'.. _:~:,

204-&03 32 10
'': ,5J i';~!"" ".~ ", c:.' ~~.~ 1,18 0,21.,

204-804 40 LO .'; .:;:~.
, i ',;".

/~ .~V ~:_~~
...,r-:~ ~ ... ,-:'r.:..~ ... ': j ,.;:: 1,82 0,21

204-805 50 10 'i~> ':")" ·':«c:."~·',;./; -» 2,73 0,21

204-806 63 10 '~,:.:':_))' ':i: ';; .;.' e, /;/ 4,37 0,31~'-~'"'' "~•.~-:;;

204-807 75 10 "C',·, ....., ..:.:' .. ',:·c:.:7/ " · 6,19 0,31

204-808 90 LO 8,83 0,31

204-809 110 LO 13,10 0,31

204-900 Sert polietilen basınçlı boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %).

204-901 Bina içinde. %25

204-902 Bina dışında kanallar içinde döşenmesi. 0/020,
204-903 Bina dışında toprağa döşenmesi. %10

204-1000 Sabit contalı sert PVC 100 plastik pis su borulan (Ölçü: m. İhzarat: % 60)
(TSE kalite belgelij.Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-I'e uygun sert
PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "Ukonumlu.TS- 5434'e uygunluk belgeli contası

ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borolarının işyerinde temini ve yerine
montajı

DışÇap Et Kalınlığı KullanımYeri
12) mm mm

204-1001 50 3,0 B 2,18 0,62

204-1002 75 3,0 B-BD 3,28 0,84

204-1003 100 3,0 B-BD 5,37 0,94

204-1004 125 3,2 B-BD 7,74 0,94

204-1005 160 3,2 B 11,56 0,94

204-1006 160 3,8 BD 15,11 0,94

204-1007 200 3,9 B 16,93 0,94

204-1008 200 4,9 BD 21,57 0,94

u

11



Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
204-1009 250 4,9 B 19,29 0,94
204-1100 Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme mutlu) (Ölçü: m ) (TS EN 1451-1'e

uygun)
Dıs CaD (mm) Et Kalınlığı (mm)

204-1101 500 1,8 3,19 0,47
204-1102 700 1,9 4,73 0,48
204-1103 1000 2,7 8,83 0,50
204-1104 1250 3,1 10,83 0,66
204-1105 ıSO 0 3,9 17,65 0,66
204-1200 Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme mutlu) (TS EN 1451-1) montaj

malzemesi bedeli.
Polipropilen plastik pis su borularının (Geçme mutlu) montajında kullanılan fittings,
kapak ilavesi, tespit malzemesi ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının. %35

204-2000 Sabit contah sert PVC 100 plastik pis su boru montaj malzemesi bedeli:
Sabit contalı sert PVC pis su borularının montajında kullanılan TS EN 681-1,2,3 ve
TS EN 682'ye uygun, "U" konumlu sabit contalı PVC sekman ve kapak ilaveli
fitings ve tespit malzemesi karşılığı olarak montajlı boru tutarının. %35

204-3000 Polipropilen temiz su boruları, (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m.:
İhzarat: % 80).
DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık

Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı

belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesiImesi,
fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 oC sıcaklıkta

sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahiL.) Montaj
malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

204-3100 PN 20 polipropilen borular (Ölçü: m.)
Anma Ölçüsü Capl Et kalınlığı( (2)mm.)

204-3101 3/8" 16/2,7 1,18 0,55

204-3102 112" 20/3,4 1,82 0,62. ':. ":. '~'-" ..

204-3103 3/4" 25/4,2 ,./':,:'. Co? ,,;~,.

"~:''''' 2,55 0,75
204-3104 i" 32/5,4 "i "

,'" . ,,7,.. "-w" ~\

3,28 0,82,- .-"~ .;~
~-

;. '':; ';~,\204-3105 11/4" 4016,7 " ,<' :':;".':'-;.';,. 4,73 0,88' -.':". .,..~ 7"

204-3106 ll/2" 50/8,4 ;':!: ;~~.j :';1 1", \ -."
" ;:,.~ ~'::
. ," ~'A i" 7,83 0,95

204-3107 2" 63/10,5 :{~! ~t:~;~ -s, -. ~:.:-:::""~~(:j _;~,,7:t /~. 12,47 0,94
204-3108 2112" 75/12,5 'c" , "", '''''' i:< "c''ci, " ,,' .:/

18,47 1,19-" .;". J\

204-3109 3" 90/15,0 ~,:::;" .~ . ." .:y
31,12 1,09

204-3110 4" 110/18,4 45,86 1,28
204-3111 5" 125/20,9 58,33 1,28

204-3300 Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidah olarak döşenmiş polipropilen boru
montaj malzemesi bedeli. (Ölçü: %).
Bina içi tesisatında kullanılan, BFT 204-3 i OO'deki polipropiIen boruların kendi
aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin
bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak
kullanılan polipropilen PPR-C tip 3'ten mamul dirsek manşon, nT" istavroz,
redüksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal
kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı

polipropiIen boru tutarının

Not:(Sağlık Bakanlığından içme suyunda kullanılmasında sakınca bulunmadığına

dair belgelendiriImiş olacaktır.) %45

204-3400 Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi
bedeli: (Ölçü: %)
Bina dışında kanallar içinde kullanılan B.F.T 204-3 i OO'deki boruların kendi
aralarında fizyoterm kaynaklı ve vidalı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler
BFT 204-3300'deki gibi olmak üzere, polipropilen boru tutarının. %18
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
204-3500

Bina dışında toprağa döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü:%)
Bina dışında kanallar içinde toprağa döşenmiş BFI 204-3100' deki polipropilen
boruların kendi aralarında fizyoterrn kaynaklı veya vidalı olarak bağlanmaları

halinde diğer özellikler B.F.T 204-3300'deki gibi %18
205-000 KURŞUN BORULAR: (İhzarat: % 60).(*)

205-100 Akıntı kurşun borular: (Ölçü: m.)(*)
TS 456/3'e uygun iç ve dış çapları ve ağırlıklan aşağıda belirtilen akıntı (B-Pb)
kurşun boruların işyerinde temini ve yerine morıtajı,

İc capIEt Kalınlığı Ağırlığı Kgi ın

205-101 30/2 mm 2,3 3,10 1,00
205-102 40/2 mm. 3,0 4,00 1,00
205-103 50/2 mm. 3,7 4,80 1,00
205-104 70/2 mm. 5,1 6,50 1,00
205-105 100/2 mm. 7,3 8,70 1,00
205-106 125/2,5mm. 11,4 13,10 1,00
205-200 Basınçlı kurşun borular: (Ölçü: rn.) TS

456/1'e uygun (B-Pb) kurşun borular diğer özellikler BFI 205-100 'ün aynı.(*)

İc capIEt Kalınlığı Ağırlığı Kg/ m

205-201 10/2 mm. 0,9 1,60 0,80
205-202 13/2 mm. 1,1 1,80 0,80
205-203 20/2,5 mm. 2,0 3,20 0,80
205-204 25/3,5 mm. 3,6 5,50 0,90
205-205 30/4,5 mm 5,6 5,90 1,00
205-206 40/5,5 mm. 8,0 10,90 1,00
205-300 Basınçlı kurşun borular: (Ölçü: m )(*)

TS 45?/2'ye uygun (B- Pb) kurşun borular diğer özellikler BFT 205-100 'ün ayni:",.;;'
-,le capIEt Kalınlığı Ağırlığı Kg/ ın ., '.-< ''c,: \,:,

205-301 10/2mm. 0,9 r:
) :.;- ',"

1,70 0,80,if ~ '~.-
-~";. ....

.;.; .. ,"";., . ".?--o, .:) -:.~ '.205-302 13/2,5 mm. 1,4 ~:.> ",<,", ";:.;. 2,20 0,80,~ - .
205-303 20/3,5 mm. 2,9 ;r .~~.:.

" . .'
';": " '.,:.,. 4,00 0,80

205-304 25/4,7 mm. 4,7 j':~.,r?~ .~ .'
." '~'~' ,;,:,: ..,., 6,10 0,90

205-305 30/5,5 mm. 7,0 '·'\:':·t, .. ',' --
.,"~j .. ' 9,40 1,00

205-306 4017 mm. 11,7 . ~ ,
14,70 1,00':-"-"'-'"

205-400 Kurşun boru montajı malzemesi: (Ölçü: %)(*)
Kurşun boruların birleştirilmesinde kullanılan lehim ve diğer teferruat bedeli olarak
montajlı boru tutarının %20

206-000 BAKıR BORULAR: (İhzarat: % 60).
TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

206-100 0,6 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: rn.)

~

206-101 2,5 0 mm - -
206-102 30 mm - -
206-103 40 mm - -
206-104 50 mm - -
206-105 60 mm - -
206-106 80 mm - -
206-107 LO 0 mm - -
206-108 12 0 mm - -

(*)2007 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmyacaktır.
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Birim
Fiyat

No:
206-109

206-110

206-111

206-200

206-201

YAPILACAK işİN CİNSİ

14 () mm

16 e mm

20 e mm

0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, (Ölçü: m.)

~

3 e mm

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

206-202

206-203

206-204

206-205

206-206

206-207

206-208

206-209

206-21q

206-300

206-301

4 () mm

5 e mm

6 e mm

8 o mm

10 e mm

12 e mm

14 () mm

16 () mm

20 e mm

1 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m.)

~

4 () mm

- -
- -

2,15 0,99

2,50 0,99

3,10 0,99

4,30 1,16

4,10 1,16

5,10 1,48

6,10 1,48

6,80 1,66

206-302

206-303

206-304

206-305

206-306

206-307

206-308

206-309

206-310

206-311

206-312

206-313

5 e mm

6 () mm

8 o mm

10 e mm

12 e mm

14 () mm

16 e mm

18 e mm

20 e mm

22 e mm

25 e mm

28 () mm

.' . ~.

·:'-'::::I·--c_~_""·- -

2,15

2,80

3,80

4,50

5,60

6,80

7,60

8,40

9,20

10,10

10,90

11,70

0,99

0,99

0,99

1,17

1,17

1,49

1,49

1,65

1,65

1,66

1,98

1,98
206-400

206-401

206-402

206-403

206-404

206-405

206-406

206-407

206-408

206-409

206-410

206-41 i

206-412

206-413

1,2 mm. et kalınlığında bakır boru (Ölçü: m.)
~

5 e mm

6 e mm

8 e mm

10 () mm

12 e mm

16 e mm

20 e mm

22 e mm

25 () mm

28 e mm

32 e mm

34 () mm

36 e mm

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
206-414 420 mm - -
206-500 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m.)

~

206-501 50 mm 3,10 0,98
206-502 60 mm 3,80 0,99
206-503 80 mm 4,95 0,99
206-504 100 mm 6,80 1,33
206-505 120 mm 7,60 1,33
206-506 160 mm 10,40 1,48
206-507 200 mm 12,50 1,48
206-508 220 mm 14,20 1,82
206-509 250 mm 16,00 1,98
206-510 280 mm 18,00 1,98
206-511 320 mm 19,30 1,98
206-512 35 o mm 21,30 2,31
206-513 360 mm 22,30 2,48
206-514 400 mm 24,30 2,48
206-515 420 mm 26,40 2,81
206-516 500 mm 29,40 2,81
206-517 63 o mm 36,80 2,97
206-518 800 mm 45,20 3,46
206-519 100 0 mm 54,50 3,47

206-600 2 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m.)
~

206-601 200 mm ,.;;.r'ft.'~:::~'::'~~.~., 16,80 1,81

206-602 250 mm ,>,~'o .C~ 1(10
...~{:;~

21,00 1,98...~.
320 mm

., ~.}'. :.-

';:'~4, ::1A~\.~206-603
"'~'\

, ................ 25,90 1,98
" '/'/ " ;" ;~.~.. ,';il.206-604 400 mm .~t '~~·1 ;~1 f /:: '.~ "'-"; . -,'" :-!' 32,70 2,48

206-605 500 mm '~: ~~~ .~~. \. <; ~:..c."~~, / .~~ j7j .~ 41,90 2,80
206-606 630 mm ~:'\_' 1'2;\:. :,.~;~.~~ :,.~ ....".~~:~: ...;~.:~- ~~tf 52,30 2,97
206-607 800 mm \,:>::,,"\" ":,:') .,:::':. 64,90 3,47

1000 mm .. :~:
., '.0 .. :",'206-608 .... ", .-' ~ 78,70 3,46

206-609 125 0 mm 88,00 3,80
206-700 2,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m.)

~

206-701 250 mm 25,10 1,98
206-702 320 mm 31,00 2,31
206-703 400 mm 40,60 2,81

206-704 500 mm 50,30 2,97
206-705 63 o mm 64,90 3,47

206-706 800 mm 81,70 3,47

206-707 1000 mm 98,50 3,79

206-708 125 0 mm 100,50 3,80

206-709 160 0 mm 111,40 3,96

206-800 3 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)
~
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
206-801 320 mm 33,50 2,48
206-802 400 mm 47,40 2,81
206-803 500 mm 59,90 2,97
206-804 630 mm 76,60 3,47
206-805 800 mm 92,10 3,47
206-806 100 0 mm 96,40 3,80
206-807 1250 mm 121,40 -~
206-808 160 0 mm 125,60 3,96
206-900 Bakır boru montaj malzemesi: (Ölçü: %).

206-901 Vidalı fitingsli bağlama durumunda montaj malzemesi bedeli.
Bakır boruların ağzının genişletilerek flanş yapılıp vidalı fitings parçaları ile
sızdırmaz şekilde bağlanmaları halinde montajlı boru tutarının %20

206-902 Fosfor bakır alaşımı ile kaynak halinde fitings bedeli.
Bakır boruların, bakır olmayan boru veya aksarna kaynatılması için,fosfor bakır

alaşımı ile kaynak edilmesi halinde montajlı boru tutannın %25
206-903 Gümüş- bakır alaşımı ile kaynak yapılması halinde malzemesi bedeli:

Bakır boruların, bir taraftan genişletilip muf teşkil edildikten sonra biri diğerinin
içerisine gereği kadar geçirilip, bakır-gümüş alaşımı kullanılması halinde montajlı

boru tutarının

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar elektrolitik (yumuşak) bakır borular içindir. %30
207-000 SOGUKVEYASıCAKSU VANALARı:(Ölçü:Ad.:İhzarat:% 80).

Soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, TSE
uygunluk belgeli, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı

veya flanşlı sürgülü, kosva vana ve kolon boşaltma musluğunun conta ve contaları

ile beraber işyerinde temini ve yerine rnontajı.

207-100 Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS 3147)'ye
göre boşaltmasız.

207-101 150 mm (112") .;',. ... -·Y'
~,..-;~\~... 8,70 2,40.':.

207-102 200 mm (3/4") , ,;. ~.': -- ........

-: ~ ';'. "".....,.~ 10,90 2,50.......3/"'... ~.:~.

207-103 250 mm (1") .}
.';·i~

~,~, --"', _"c~ 19,20 2,50r--, ı » -."'.~

(1114")
,.

~- ,;:.-~

.~ \~207-104 320 mm .r :"'.~, ,_,-:;
;.,! -. 30,50 2,70,
;'''':;'' ... d. ...,.....:

207-105 400 mm (1 112") ~; ~;: ~;~ \c>, : .~,
~"f ,';::/ ;::; ~~w, ~- 37,20 2,70

207-106 500 mm (2") ,~, ,'i -~ L{'~ .;~ "- :-.-<;.. ~ '%:~ <fo/i}' 56,00 3,60.,\

207-107 650 mm (2 112") ":',:>.:'.:.'"
".:.

.".-S(.""-:'J 110,00 6,80
207-108 800 mm (3")

", c
, .,~

176,00 7,20
207-109 100 0 mm (4") 244,00 7,80
207200 Şibervanalara ve kosva vanalara boşaltma musluğu ilavesi için ödenecek fark:

207-201 100 mm (3/8") 0,32 0,13
207-202 150 mm (112") 0,32 0,13
207-300 Sürgülü (Şiber) vana; pirinç vidalı, kokil döküm boşaltmasız BF No: 207-

100' deki montaj lı birim fiyatlar % 25 eksiltilerek, montaj bedelleri
eksiitilmeden aynen uygulanır.

207-400 Sürgülü vana:Pik döküm tlanşlı

TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, salmastra kutusu sürgü ve el çarkı kır

dökümden.sürgü ve gövde kılavuz dökümden; pirinçten veya pasa dayanıklı çelik
mille örülrnüş serbest salmastralı: klingeritten sızdırmaz contalı PN4-6.

207-401 400 mm 50,00 6,90

207-402 500 mm 73,60 7,40

207-403 650 mm 90,40 8,50

207-404 800 mm 113,00 10,20
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ BirimFiyat Bedeli

No: YTL YTL
207-405 100 0 mm 142,00 12,70
207-406 125 0 mm 184,00 15,50
207-407 150 0 mm 208,00 17,40
207-408 2000 mm 328,00 18,00
207-409 2500 mm 507,00 20,60
207-410 3000 mm 716,00 21,20
207-411 350 0 mm 955,00 24,50
207-412 400 0 mm 1.200,00 25,80
207-413 500 0 mm 2.175,00 29,70
207-414 6000 mm 2.350,00 32,10
207-500 Sürgü1ü yana: Pik döküm, flanşlı: TS EN 1171'e uygun, diğer ôzellikler 207-

400'ün aynı, PN 10.

207-501 400 mm 73,10 6,90
207-502 500 mm 88,00 8,00
207-503 65 0 mm 115,50 9,30
207-504 800 mm

""C.:'
. "-~_·'-··;:-1~"', 137,40 11,40

207-505 100 0 mm /,.:", ,·"":':':,~,;n """"" 173,20 13,60
207-506 125 0 mm L·

..,' .\J.;,' ..' ~~"..'- '("'" 237,70 15,50
207-507 150 0 mm ~'! ,~ ~', f: """'>'" ı,; ";::~ \; 277,80 17,40
207-508 2000 mm ~;~ } '~~ , .'\',•• J / .::~.' ~,,;5 ,:,:r

481,10 18,00-..~ : .
207-509 250 0 mm ;~ ", ;,'....«,'"'' ./-. 81',/ 744,70 20,60
207-510 300 0 mm ','!::. -.'. ":':':",',';, -: 1.075,00 21,20
207-511 ' 350 0 mm

'r ,·:.r"
, : ",'" . ' 1.500,00 24,50

207-512 4000 mm 2.075,00 25,80
207-513 5000 mm 3.425,00 28,60
207-514 600 0 mm 3.950,00 32,10
207-600 Kosva yana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e

uygun boşaltmalı.

207-601 150 mm (112") 11,30 2,40
207-602 200 mm (3/4") 14,30 3,00
207-603 25 0 mm (i ") 22,20 3,00
207-604 320 mm (1114") 35,60 3,30
207-605 400 mm (1 112") 45,10 3,60
207-606 500 mm (2") 64,50 4,30
207-800 Kosva yana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, kokll döküm boşaltma SiZ BF No.:

207-600'deld montaj1ı birim fiyatlar % 25 eksiıtilerek , montaj bedel1eri
eksiitmeden, aynen uygulanır.

208-000 KOLON BOŞALTMAMUSLUGU: (Ölçü: Ad.: İhzarat; % 80)

208-100 Pirinç, Lsınıf adi döküm;

208-101 150 mm (112") 1,40 0,60

208-102 200 mm (3/4") 1,40 0,60

208-103 250 mm (1") 1,50 0,60

208-200 Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) :
Doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan i O mbar ile 6 bar arasındaki TSE kalite
uygunluk belgeli tahliye vanaları, doğalgaz veya LPG basıncının yüklenmesi halinde
atmosfere boşalma yapan tahliye vanalarının temini ve yerinde morıtajı.

208-201 10 - 40 ınbar 93,30 8,50
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
208-202 40 -I LO mbar 126,10 9,00
208-203 90 -160 mbar 161,70 9,10
208-204 160-500 mbar 196,70 10,20
208-205 400-2000 mbar 249,30 11,90
208-206 300-6000 mbar 336,60 16,00
209-000 KıZGıN SU BUHAR VANALARı:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

Kesit, malzeme cinsleri, çalışma basınçları, ve sıcaklığını gösteren katoloğu idarece
onanmak kaydıyla seçilecek, kalite belgeli sOrgOIO (Şiber), otunnaiı veya pistonlu
tip, sızdınnaz, akışkan, sıcaklık ve basıncına göre bronz dökme demir veya çelik
gövdesi, contası işlenmiş, taşlanmış ve parlatılmış bronz veya 13 gr. paslanmaz
çelik mili, supab ve supabın oturduğu bilezik 13 gr paslanmaz çelikten veya
bronzdan kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine rnontajı. (TSE
kalite belgeli.)
NOT: Dik veya eğik mesnetli oturmalı vanalar için fiyat farkı ödenmez.

209-100 PN 16 vanalar, pirinç, pres döküm vidalı;

209-101 IS Lo mm (1/2") 16,70 2,30
209-102 20 Lo mm (3/4") 20,40 2,70
209-103 25 Lo mm (i ") 28,20 2,70
209-104 32 Lo mm (i 114") 37,30 3,00
209-105 40 Lo mm (i 1/2") 46,20 3,00
209-106 50 Lo mm (2") 66,40 3,50

209-200 PN 16 kızgın su ve buhar vanalan gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glop
tipli); milli, oturma bileziği, baskı yüzeyi paslanmaz çelik, bileziği

değiştirilebilir, gövdeye vidalı ve flanşlı: (TSE kalite belgeli.)

209-201 IS Lo mm Vidalı Flanşlı 52,20 4,10

209-202 20 Lo mm Vidalı Flanşlı 59,60 4,30

209-203 25 Lo mm Vidalı Flanşlı 85,20 5,70

209-204 ..;-,c;:·· ::~'~~.;''!i'~.r'!ı::'" 32 Lo mm Vidalı Flanşlı 105,00 6,70

209-205 -/.; ~':'. '''.,''''"''~ "" 40 Lo mm Vidalı Flanşlı 7,60G-~ 135,00..,..
209-206 ;/ ,,-,o

5" p.~.-.1 ~" 50 Lo mm Vidalı Flanşlı 178,00 8,90J".
..•.-.~.,-; .t-'"~ .

209-207 ~~. ~~t {/./' .;,:..:.~ \ "~ ~ ~ 65 Lo mm Flanşlı 243,00 9,50
209-208 .~ ~~ '~:. \ <"::;:ı~i.l:; ~ı 1 80 Lo mm FlanşIı 325,00 11,30
209-209 'f;:":;~ '';'~,,'/'::<.~, ~.' ~, 100 Lo mm FlanşIı 423,00 13,00
209-210 :t".::,:: "'~".:,.:,:,;r;:'~." 125 Lo mm Flanşlı'F;ıv' ~.,,',/;E 666,00 14,80
209-211 -c"'>....::..,•. .'-..~, 150 Lo mm Flanşlı 863,00 15,00
209-212 200 Lo mm Flanşlı 1.475,00 15,20
209-213 250 Lo mm Flanşlı 2.650,00 20,30
209-300 PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gôvdesl pik döküm, vidaIı veya

flanşlı; (TSE kalite belgeli).

209-301 15 Lo mm Vidalı Flanşlı 63,10 4,00
209-302 20 Lo mm Vidalı Flanşlı 81,00 4,50
209-303 25 Lo mm Vidalı FlanşIı 107,00 5,50
209-304 32 Lo mm VidaIı FlanşIı 143,00 6,20

209-305 40 Lo mm Vidalı FlanşIı 179,00 7,10

209-306 50 Lo mm VidaIı FlanşIı 254,00 8,30

209-307 65 Lo mm Flanşlı 350,00 10,40

209-308 80 Lo mm Flanşlı 464,00 12,40

209-309 100 Lo mm Flanşlı 575,00 14,20
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PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları,pistonlu, gövdesi çelik döküm vidalı veya
kuyruklu flanşlı; (TSE kalite belgeli).

Birim
Fiyat

No:
209-310

209-31 i

209-312

209-400

209-401

209-402

209-403

209-404

209-405

209-406

209-407

209-408

209-409

209-410

209-41 i

209-412

YAPILACAK İşİN cİNsİ

1250 mm

1500 mm

2000 mm

15 0 mm

200 mm

250 mm

320 mm

400 mm

500 mm

650 mm

800 mm

100 0 mm'

125 0 mm

150 0 mm

200 0 mm

Flanşlı

F1anşlı

Flanşh

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşh

Vidalı Flanşh

Vidah Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

971,00

1.075,00

1.800,00

129,00

147,00

190,00

247,00

314,00

428,00

677,00

830,00

1.050,00

1.550,00

1.600,00

3.000,00

Montaj
Bedeli
YTL

16,30

16,50

16,70

4,10

4,10

5,20

6,10

6,90

8,10

9,50

11,30

13,00

14,80

15,00

15,20

209-500 PN 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon
ringli, vidalı veya kuyruklu flanşlı; (TSE kalite belgeli).

209-501

209-502

209-503

209-504

209-505

209-506

209-507

209-508

209-509

209-510

209-511

209-512

150 mm

200 mm

250 mm

320 mm

400 mm

500 mm

650 mm

800 mm

100 0 mm

125 0 mm

1500 mm

200 0 mm

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

F1anşlı

Flanşlı

174,00

206,00

299,00

354,00

480,00

692,00

1.250,00

1.450,00

1.850,00

2.925,00

3.450,00

6.275,00

3,70

4,10

5,20

6,10

6,90

8,10

9,50

11,30

13,00

14,80

15,00

15,20

209-600 PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları; gövdesi çelik döküm, baskılı (oturmalı,

stop valf tipli), milli, oturma bileziği, baskı yüzeyi paslanmaz. Çelik, vidalı veya
kuyruklu flanşlı; (TSE kalite belgeli)

209-601

209-602

209-603

209-604

209-605

209-606

209-607

209-608

209-609

209-610

209-611

209-612

150 mm

200 mm

250 mm

320 mm

400 mm

500 mm

650 mm

800 mm

100 0 mm

125 0 mm

150 0 mm

2000 mm.

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Vidalı Flanşlı

Flanşh

Flanşlı

Flanşh

Flanşh

Flanşlı

Flanşh

120,00

133,00

158,00

224,00

241,00

346,00

616,00

754,00

928,00

1.425,00

1.800,00

2.775,00

3,70

4,10

5,20

6,10

6,90

8,10

9,50

11,30

13,00

14,80

14,90

15,20
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c

Birim
Fiyat

No:
209-613

209-614

209-700

209-701

209-702

209-703

209-704

209-705

209-706

209-800

209-801

209-802

209-803

209-804

209-805

209-806

210-000

210-100

YAPILACAK İşiN CİNSİ

250 0 mm. Flanşlı

300 0 mm. Flanşlı

PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları (Ölçü: Ad.:) (İhzarat: % 80)
Gövdesi GG25 çelik döküm, agır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama
anında pistona gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolayaçma ve kapama
sağlayacak şekilde dizayn edilmiş paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki
gövde kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle
donatılmış, volanla irtibatı mil- piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları

yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer

akışkanlarda kullanılabilen "Denge pistonlu vanaların işyerinde temini ve montajı,

(TSE kalite belgeli).

65 0 mm Flanşlı

80 0 mm Flanşlı

100 0 mm Flanşlı

125 0 mm F1anşlı

150 0 mm F1anşlı

200 0 mm F1anşlı

PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları: (Ölçü: Ad.) (İhzarat: %
80). Gövdesi GSC - 25 çelik döküm diger özellikler 209-700'ün aynı.

65 0 mm Flanşlı

80 0 mm Flanşlı

100 0 mm Flanşlı

125 0 mm Flanşlı

150 0 mm Flanşlı

200 0 mm Flanşlı

ÖZEL VANALAR; (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

Üç yollu emniyet vanası;
Kazan, eşanjör ve benzeri cihazlara takılmak üzere, sızdırmaz gövdesi pik döküm, iç
parçaları bronzdan imal edilmiş, üç yollu emniyet vanasının işyerinde temini ve
yerine montaj.L... .

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

4.300,00

6.900,00

522,00

667,00

1.750,00

3.300,00

1.000,00

1.225,00

1.600,00

2.500,00

2.775,00

4.775,00

Montaj
Bedeli
YTL

18,50

19,50

9,70

9,90

12,50

14,60

16,00

9,70

10,90

12,80

15,20

15,80

16,90

G

210-101

210-102

210-103

210-104

210-105

210-106

210-107

210-108

400 mm

500 mm

650 mm

800 mm

125 0 mm

150 0 mm

200 0 mm

Flanşlı

F1anşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

F1anşlı

102,00

123,00

150,00

164,00

218,00

246,00

286,00

375,00

9,90

11,30

12,80

15,60

17,00

18,40

19,80

22,70
210-200 Dörtyollu karıştırma vanası:

En az 3 firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi monte edilmek
üzere dört yollu karıştırıcı vana, gövde ve disk, döküm, vana diski korozyona karşı

koruyucu alaşımla kaplanmış, flanşlı DIN 2531'e uygun veya dişli tip DIN 259'a
uygun kazan irtibatlı, sol ve sağ en yüksek çalışma sıcaklığı 11O oC ayar eğrisi

kazana dönüş suyu sıcaklığmı, alçak sıcaklık korozyonundan koruyacak şekilde

yüksek tutucu ve lineer karışım karakteristiğinde olmak üzere işyerinde temini ve
yerine rnontajı. (Otomatik kontrol servo motoru bağlanabilir.)

210-201

210-202

210-203

210-204

200 mm

250 mm

320 mm

400 mm

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

F1anşlı

106,00

118,00

145,00

165,00

7,70

7,70

9,00

10,30
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ü

Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
210-205 500 mm Flanşlı 183,00 11,60
210-206 65 0 mm F1anşlı 205,00 11,60
210-207 800 mm F1anşlı 248,00 14,20
210-208 100 0 mm F1anşlı 297,00 15,20
210-209 125 0 mm Flanşlı 385,00 18,00
210-210 150 0 mm F1anşlı 521,00 18,00
210-211 200 0 mm F1anşlı 695,00 20,00
210-300 3 yollu saptırma veya karıştırma vanaları, diğer özellikler BFT 210-200'ün

aynı;

210-301 320 mm 143,00 7,70
210-302 400 mm 152,00 9,00
210-303 500 mm 174,00 10,30
210-304 65 0 mm 192,00 11,60
210-305 800 mm 255,00 11,60
210-306 1000 mm 286,00 14,20
210-400 Enjektör (Venturi esasıyla devre sirkülasyonunu kuvvetlendirici eleman) siyah

borudan yapılmış;PN 6 kalitesinde:
AnmaCaplDN

210-401 320 mm 19,60 4,10

210-402 400 mm 27,80 5,20

210-403 500 mm 34,00 6,20

210-404 650 mm 37,10 7,20

210-405 800 mm 44,30 8,20

210-500 Basınçlı hava, LPG, vakum, akaryakıt ve kızgın su tesisatı vanaları, pistonlu
veya baskılı teflon ringli, gövdesi pik döküm vidalı veya f1anşlı;

EIle açıp kapamalı, salmastrasız, diyaframlı (membranh) tipte diyaframı içinden
geçen akışkanın tahribine dayanıklı sentetik kauçuk, teflon ringli, pistonlu, oturtmaiı
tip veya benzeri malzemeden imal edilmiş malzemelerden mamul, sızdırmazlık testi
yapılmış olması Şartı ile, en az 3 firmadan getirilecek prospektüslerden olanlardan
birisi monte edilmek üzere.

f-
210-501 ,.;>'<:·F :.:'" "C, ;,_.• 80 mm (114") vidalı 18,50 2,30

210-502 .::,.::"'
;. :;~." ~ ':>~'-, '.'

."t\ 15 0 mm (112") vidalı 2,30~'.'. 22,70
210-503 ii .. ,C:~/" -»\. <,~ ",~:;. '~: 200 mm (3/4") vidalı 27,80 -~~i:~ i..l.

210-504 \:~ f:.r~,,· ~~'~:, .~ \ . ~ ~',~ .~:'.; L' 250 mm (1") vidalı 44,30 2,70.. ı-

210-505 r,',~,,<~. ,'.: :.:~"'~/";'; ,;-ii 320 mm (1 114") vidalı 52,50 2,90
210-506 ': ,o"c" --"1~: 'f:: ~~~

.,: "',;./ 400 mm (1112") vidalı 67,00 2,90
210-507 '" - "." ,

500 mm (2") vidalı 109,20 3,40
210-510 PN- 16 döküm, pistonlu, teflon ringli, (vidalı veya flanşlı), diğer özelIikler 210-

SOO'ün aynı. (TSE kalite belgeli)

210-511 15 0 mm. Vidalı Flanşlı 50,50 3,20
210-512 20 0 mm. Vidalı Flanşlı 68,00 4,20
210-513 25 0 mm. Vidalı Flanşh 84,50 4,70

210-514 32 0 mm, Vidalı Flanşlı 120,50 5,20

210-515 400 mm. Vidalı Flanşh 154,50 6,20

210-516 50 0 mm. Vidalı Flanşlı 206,00 7,30

210-517 65 0 mm. Flanşlı 303,60 8,40

210-518 80 0 mm. Flanşlı 401,70 9,40

210-519 100 0 mm. Flanşlı 525,30 11,30
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
210-520 125 0 mm. Flanşlı 850,00 12,40
210-521 150 0 mm. Flanşh 1.025,00 14,60
210-522 200 0 mm. Flanşlı 1.900,00 14,60
210-530 Çelik döküm PN 25-40 diğer özellikler 21O-500'ün aynı, vidalı veya tlanşlı;

(TSE kalite belgeli).

210-531 15 0 mm. Vidah Flanşlı 92,70 3,10
210-532 200 mm. Vidalı Flanşlı 116,80 4,30
210-533 25 0 mm. Vidalı Flanşlı 143,60 4,80
210-534 320 mm. Vidalı Flanşlı 190,60 5,20
210-535 400 mm. Vidalı Flanşlı 257,50 6,30
210-536 500 mm, Vidalı Flanşlı 337,40 7,50
210-537 650 mm. Flanşlı 690,10 8,50
210-538 800 mm. Flanşl! 843,10 9,60
210-539 100 0 mm. Flanşl! 1.075,00 11,80

210-540 125 0 mm. F1anşlı 1.575,00 12,90

210-541 1500 mm. F1anşl! 1.825,00 14,40
210-542 200 0 mm, Flanşl! 3.325,00 14,40

210-550 PN-16 Sıcak su ve kızgın su vanaları, gövdesi pik döküm pistonlu, üst tetlon, alt
KFK ringli, vidah veya tlanşlı,BF No:210-510'daki fiyatlar aynen uygulanır.

210-570 PN-40 çelik döküm, diğer özellikler 210-550'in aynı. BF No: 210-530'daki
fiyatlar aynen uygulanır.

210-600 KüRESEL VANALAR: (TS 3148).
Su, hava ve buhar tesisatındapirinçten kesici elemanh TSE kalite uygunluk belgeli,
pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya t1anşlı, geçişe bir küre ile
kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve
yerine montajı.

210-610 Pirinç preste imal edilmiş perbunan contalı(*)

210-611 80 mm (114") 6,90 1,60

210-612 150 mm (112") 9,00 1,60
210-613 200 mm (3/4") . . i "';" ..

11,40 1,90." , .....:.
<." :.~-~-;.. y ;,-.';

.....
210-614 250 mm (1") " '.,".

15,30 1,90'-,
210-615 320 mm (1 114") '.> ..

'" ~ l , .

. ...., .. .~, .;:~\ .:~!.:: .. 23,20 1,90
210-616 400 mm (1 1/2") :

~ '. , '.~ -,'ç
.... '.

1,90'''~ :-..~.. '_.-, , 28,50~ . ' \ '-. . .
210-617 500 mm (2") ,.' '7",

. ' ....: .-
.,

,i/'J .:; ) 46,00 2,30.'..

210-618 650 mm (2112") ...., .' .;"::i ~ , '. "~ ~,,~"';/
48,50 2,80>" . . ,'.

210-619 650 mm (2 112") ".'
-' ;.,. .~ .'.'

71,50 3,00.

210-620 Pirinç, preste imal edilmiş tetlon, (P, T. F. E.) contalı;

210-621 80 mm (1/4") 7,10 1,60

210-622 100 mm (3/8") 7,50 1,60

210-623 150 mm (1/2") 8,70 1,60

210-624 200 mm (3/4") 12,20 1,90

210-625 250 mm (1") 17,10 2,10

210-626 320 mm (1 114") 25,90 2,30

210-627 400 mm cı 112") 33,90 2,30

210-628 500 mm (2") 51,90 2,70

210-700 PN- 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten
veya tetlon tabak yay takviyeli contalı, flanşlı (TSE.kalite belgeli.)

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
210-701 10 0 mm. 36,00 2,60
210-702 15 0 mm. 52,00 2,60
210-703 200 mm. 55,00 3,20
210-704 250 mm. 69,00 3,40
210-705 320 mm. 90,00 4,20
210-706 400 mm. 107,00 4,90
210-707 50 0 mm. 134,00 5,40
210-708 65 0 mm. 186,00 6,00
210-709 800 mm. 238,00 7,60
210-710 100 0 mm. 336,00 8,40
210-711 125 0 mm. 396,00 9,60
210-712 150 0 mm. 592,00 10,90
210-713 200 0 mm. 1.150,00 11,30
210-714 250 0 mm. 1.775,00 12,90
210-715 300 0 mm 4.025,00 12,90
210-720 PN 25-40 Gövdesi çelik döküm, küresi paslanmaz çelikten, paslanmaz çelikten

veya teflon tabak yay takviyeli contah; vidah (TSE kalite belgeli)

210-721 80 mm. (114") ..... ,:"~;::-~i'
,""" 33,30 2,00

210-722 10 0 mm. (3/8") >' . ,~,;,~ :'" .'
''''~",. 55,10 2,00'.~ :' '~~p..., ~

210-723 15 0 mm. (112") -':; i.~..

--..............- .{
~~. \;,

62,60 2,00~" ~''" r !~:.. <r.~:> ~

200 mm. (3/4") Li ~ş.. !::~. //( ~ ~~ '. w- -..it ~
67,20 2,30210-724 :.\ ,,, ~ ~

210-725 250 mm. cı ") ~: .~~ ';. 't ......:~(~ ." ~ if: 80,30 2,30:J '~r~ .,.:. ~

320 mm. cı 114") \~:~. <:~~2 .:_~--=:;,
»: ~ if210-726 ,. ~§ 100,60 2,40

cı 112") -:'~~ ..e·;-:ı
.~"'. '0

Ji-/J:,210-727 400 mm. Jt'0,;:.s:-/t- 128,00 2,40

500 mm. (2") "'~~:"';.:-:: ....' :: ...
210-728 164,00 2,90
210-729 65 0 mm. (2 112") 227,00 3,50
210-730 PN 25-40 Gövdesi çelik döküm, küresi paslan maz çelikten, paslanmaz çelikten

veya teflon tabak yay takviyeli contah; (TSE kalite belgeli.)

210-731 10 0 mm. Flanşlı 52,00 2,90
210-732 15 0 mm. Flanşlı 78,00 2,90
210-733 200 mm. Flanşh 91,00 3,50
210-734 25 0 mm. Flanşh 110,00 3,80
210-735 320 mm. Flanşlı 137,00 4,70
210-736 400 mm. Flanşlı 170,00 5,50
210-737 500 mm. Flanşlı 224,00 6,00
210-738 65 0 mm. Flanşlı 290,00 6,70
210-739 800 mm. Flanşlı 430,00 8,50
210-740 1000 mm. Flanşlı 611,00 9,40
210-741 1250 mm. Flanşlı 877,00 10,70
210-742 1500 mm. Flanşlı 1.425,00 12,20
210-743 2000 mm. Flarışlı 2.475,00 12,70
210-744 2500 mm. Flanşlı 4.500,00 12,90
210-745 3000 mm. Flanşlı 7.900,00 12,90

210-750 PN 25-40, Gövdesi ve küresi paslanmaz çelikten, paslan maz çelikten veya teflon
tabak yay takviyeli contah, vidah;
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2,40

2,50

2,00

2,00

2,50

2,00

2,40

Montaj
Bedeli
YTL

58,80

62,40

111,70

136,40

195,20

100,00

162,30

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

8 13 mm.. (1/4")

YAPILACAK İşİN CİNSİ

32 13 mm. (1114")

15 13 mm. (112")

40 13 mm. (l 112")

25 13 mm. (1") .

LO 13 mm (3/8")

20 13 mm. (3/4")210-754

210-752

210-753

210-755

210-756

210-757

Birim
Fiyat

No:
210-75::-1-+-------------:--::---------:--------+------+------;

210-758 50 13 mm. (2") 236,40 2,90
210-759 65 13 mm. (2 112") 381,00 3,50
210-760 PN 25-40 Kuyruklu fIanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. (TSE kalite

belgeli)

8 13 mm. (1/4")

PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, paslanrnaz çelikten veya tefIon
tabak yay takviyeli contalı, vidalı; (TSE kalite belgeli.)

87,00 2,90

145,00 2,90

166,00 3,50

191,00 3,80

245,00 4,70

286,00 5,50

356,00 6,00

506,00 6,70

684,00 8,50

1.050,00 9,40

1.450,00 10,70

2.125,00 12,20

3.075,00 12,70

25,40 2,00

25,40 2,00

44,40 2,00

48,70 2,00

59,30 2,40

65,60 2,50

78,30 2,50

93,10 2,90

156,00 3,50
'~~7?;:.., -', -..~.~.... ,.;';'.;-

• .::.~." •.~._.::. ~'. ".0;.'.

i~ ::'. ...~

t ~_ ................., ('!";, ~

25 13 mm. (i")

15 13 mm. (1/2")

40 13 mm. (l 112")

32 13 mm. 1/4")

1013 mm. FlanşIı

1513 mm Flanşlı

2013 mm Flanşlı

2513 mm FlanşIt

3213 mm FlanşIt

4013 mm Flanşlı

5013 mm FlanşIt

6513 mm Flanşlı

8013 mm Flanşlı

100 13 mm Flanşlı

125 13 mm Flanşlı

150 13 mm Flanşlı

20013 mm Flanşlı

5013 mm. (2")

20 13 mm. (3/4")

65 13 mm. (2 1/2")

i O 13 mm. (3/8")

210-786

210-783

210-789

210-761

210-785

210-781

210-782

21O-7BO

210-773

210-772

210-771

210-770

210-769

210-768

210-767

210-762

210-766

210-765

210-764

210-763

210-787

210-788

210-784

210-790 Tam geçişli küresel vanalar:
Paslanmaz çelikten tabak yay takviyeli, teflon ringli diğer özellikler 210-700, 210
720,210-730,210-750,210-760,210-780,210-2000 deki normal küresel yanaların

bir üst çapı karşısında BF. 'lar esas alınacaktır

210-BOO DOGALGAZ KüRESEL VANALARı(TS EN 331)
Sanayi ye Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma

basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, TSE
uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir
küre ile kumanda edilen, kuresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama
yanalarının işyerinde temini ye yerine montajı.

210-810

210-811

Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli;

1513 mm (112") vidalı 7,50 2,00
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Birim
Fiyat

No:

210-812

210-813

210-814

210-815

210-816

210-820

210-821

210-822

210-823

210-824

210-825

210-826

210-830

210-831

210-832

210-833

210-834

210-835

210-836

210-837

210-840

210-841

210-842

210-843

210-844

210-845

210-846

210-847

210-1000

YAPILACAK İşİN cİNsİ

200 mm (3/4") vidalı

25 0 mm (1") vidalı

320 mm (l 1/4") vidalı

400 mm (l 112")vidalı

500 mm (2") vidalı

Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon
tabak yay takviyeli contah, flanşlı, tam geçişli;

150mm

200mm

250mm

320mm

400mm

500mm

DoğalgazKüresel Vanaları (TS 9809)
PNI6 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a
uygun, . sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli,
paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların

işyerinde temini ve yerine montajı;

650mm

800mm

1000 mm

1250mm

1500mm

2000mm

2500mm

DoğalgazKüresel Vanaları (TS 9809)
PN25/40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a
uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli,
paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, tIanşh vanaların

işyerinde temini ve yerine montajı;

650mm

800mm

1000mm

1250mm

1500mm

2000mm

2500mm

Kombine Küresel Vana ve Pislik Tutucu:
Su, hava ve buhar tesisatlarında kullanılan, TSE Kalite Uygunluk Belgeli,vidalı

veya f1anşlı, akışkanın cins, basınç ve sıcaklığına bağlı olarak, pirinç, bronz, dökme
demir veya çelikten imal edilmiş, elle açıp kapama düzerıeği olan, tam geçişli küresel
vana ile birlikte tek gövdede bulunan, süzgeci, genişletilmiş paslanmaz çelik metal
saçtan ve akışkana dik eksende yerleştirilmiş,' süzgecin kolayca sökülüp
temizlenmesini sağlayan kör tapanın içinde kir cebi olan pislik tutucunun işyerinde

temini ve yerine montajı,

Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 um (0,5 mm) ve yukarısı

DN 50 ye kadar 700 ıım (0,7 mm) ve yukarısı

DN 150 ye kadar1200 um( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

10,40

15,00

25,50

33,90

53,80

54,10

69,30

86,30

108,00

142,00
177,00

220,00

330,00

465,00

666,00

1.100,00

2.425,00

9.136,00

432,00

642,00

911,00

1.325,00

2.175,00

4.325,00

7.425,00

Montaj
Bedeli
YTL

2,30

2,40

2,50

2,50

3,00

2,60

3,20

3,40

4,00

4,50
5,30

6,50

8,50

9,40

10,70

11,60

11,60

11,60

5,80

7,60

8,40

9,60

10,90

11,30

11,60

210-1010 PN 16, Su ve hava için, pirinç pres dökme, vidah:
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

210-10l! IS (2)mm ( 1I2") 21,80 4,40
210-1012 20 (2) mm (3/4") 28,20 4,40
210-2000 Küresel yana PN 6 Pik döküm (GG 25): (TSEK kalite belgeli.)(*)

Sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılmak üzere, gövdesi pik döküm (GG-25) küresi
paslanmaz çelik, tabak yay takviyeli, teflon contalı, redüksiyon geçişli flanşlı küresel
vananın işyerinde temini ve montajı.

210-2001 40 (2) mm. 68,00 4,20
210-2002 50 (2) mm. 91,00 5,30
210-2003 65 (2) mm. 125,00 6,30
210-2004 80 (2) mm. 174,00 7,40
210-2005 100 (2) mm. 241,00 8,40

210-3000 Kol kumandalı kelebek yana: (pN 10-16) (TSE kalite belgeli).
TS EN 593'e uygun sıcak ve soğuk su (- 30 oc + 140°C), hava anti- korozit bütün
akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi
malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klepeli (Disk), iki flanş arasına sıkıştırınalı tip,
sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırrnazlığı EPDMlBuna - N kendi contası

ile sağlayan PN i 0- i 6 basınç sınırlarında tam sızdırrnaz, geçici klape (Disk) ile
sağlayan, kol kumandalı kelebek vananın işyerinde temini ve yerine montajı;

(Klapenin 316 SS paslanmaz çelik olması halinde montajsız birim fiyatlara % LO
zam ödenir. Montaj bedelleri aynen alınır.)

210-3001 50 (2) mm. 82,00 5,40

210-3002 6S (2) mm. 98,20 5,90

210-3003 80 (2) mm. 125,00 5,80
210-3004 100 (2) mm. 163,00 8,10

210-3005 125 (2) mm. 208,00 9,20

210-3006 150 (2) mm. 253,00 10,40

210-3007 200 (2) mm. 358,00 11,60

210-3008 250 (2) mm. 489,00 12,70

211-000 SU HAVA VEYA GAZ SICAKLIGINI AYAR VANALARI:(Ölçü: Ad: İhzarat:
% 80). TSE kalite belgeli.
Kesit, malzeme cinsleri, basınç ve sıcaklıkları, Kv. veya Cv.değerini veren katoloğu

idarece onanmak kaydı ile seçilecek; akışkan basınç ve sıcaklığına tabi olarak pirinç,
bronz, dökme demir veya çelikten gövdesi, bronz veya paslanmaz çelikten supab ve
yuvası, saatli veya dereceli ayarlanab ilir terınostadı, sıcaklığını ayar etmek
istediğimiz gaz veya sıvının içine daldırılacak duyar ucu spiral muhafaza içinde
gerekli uzunlukta kılcal borusu, bağlama rakoru, ayar skalası ve pirinçten kromajh
skala gömme anahtarı, diğer bilumum teferruatı ile iki veya üç yollu su veya gaz
sıcaklığını ayar yanasının komple olarak işyerinde temini ve yerine montaj ı,

ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi <."
~ ..• ;,,;.' ~~!,,;, .....',~ • c"",,:,

211-100 Su sıcaklığını ayar vanaları,2 yollu bronz, vidalı,PN 16; iJ' ;i"~: ;',~ \~;;.' ...' ....;,...:'...

2LL-I01 15 (2) mm. (1/2") )f ....,.
"ı. 1.t.l;~~ {_... , ,;.>.... ~. , .......-; 248,00 4,40

2ll·102 20 (2) mm. (3/4") ~ r.• - ~" {{~.. . _. .,..." \.
:1 ~;:= ~ ;:'~ ~ '/~ L 9 ~; ~ 269,00 5,10

2LL·I03 25 (2) mm. (I") i ~.: '~ \ '~';~~~~r:, ıs s ı 293,00 5,50_:~ Jiı,a. ~

2LL-I04 32 (2) mm. (I 1I4") \.~:)~ <~1\~.:;_:·~~~·:~.~i ~.. ii"i 335,00 5,50

2ll·IOS 40 (2) mm. (I 1I2") ~~\~~.. 'T~::_~~:;";/",1- 378,00 8,00

211-I06 50 (2) mm. (2") ....~~:7~_·;- ..::-::-··~ :.;. .-
402,00 8,00

211-200 Su sıcakhğmı ayar vanalar, iki yollu gövdesi pik döküm, flanşlı, PN 16; B.F. No:
211-300'deki montajh birim fiyatlar % 20 eksiltilerek, montaj bedelleri
eksiltilmeden aynen uygulanır.

211-300 Su sıcaklığını ayar vanaları, iki yollu çelik döküm, flanşlı. PN-25;

211-301 15 (2) mm. 559,00 4,00

211-302 20 (2) mm. 584,00 5,30

(*)2004 yılı ve sonraki ihalelerde kullanılmayacaktır.
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Birim MontajIı Montaj
Fiyat YAPILACAK işiN ctxst Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

211-303 25 0 mm. 604,00 5,90
211-304 320 mm. 622,00 6,60
211-305 400 mm. 649,00 7,90
211-306 500 mm. 667,00 8,60
211-307 65 0 mm. 730,00 9,20
211-308 800 mm. 820,00 10,60
211-309 1000 mm 921,00 1l,20
211-310 1250 mm. 953,00 1l,90
211-311 150 0 mm. 1.005,00 14,50
211-312 1750 mm. 1.016,00 15,80
211-313 200 0 mm. 1.048,00 18,50
211-400 Su sıcakhğını ayar vanaları,üç yollu, gövdesi pik döküm, flanşlı PN 16;

211-401 15 0 mm. 641,00 5,30
211-402 20 0 mm. 671,00 6,60
211-403 25 0 mm. 701,00 7,90

211-404 320 mm. 732,00 8,60

211-40S 40 0 mm. 745,00 9,20

211-406 500 mm. 775,00 10,60

211-407 650 mm. 794,00 11,90

211-40B BO 0 mm. 885,00 14,50

211-409 100 0 mm. 945,00 18,50

211-500 Su sıcaklığını ayar vanaları,üç yollu, flanşlı PN 25;
RF. No: 211-400'deki montaj1ı birim fiyatlar % 10 artınlarak, montaj bedelleri
artırılmadan aynen uygulanır.

211-600 Hava ve gaz sıcakhğuu ayar vanası, iki yollu, pik flanş1ı PN 16;
B.F.T 211-200'deki montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % i O artınlarak,

uygulanacaktır.

211-700 Hava ve gaz sıcaklığıaı ayar vaaası, iki yollu, flanşlı PN 25;
B.F.T 211-300'deki montajlı birim fıyat ve montaj bedelleri %10 artınlarak,

-:~;';~c(~c ~,~,uygulanacaktır.

211-800 Hava ve gaz sıcaklığını ayar vanası üç yollu, pik flanş1ı,PN 16;

L~~ 5:/f'~:~; ~~?~ ::~}\B.F.T 21l-400'deki montaj1ı birim fıyat ve montaj bedelleri % 10 artınlarak,

uygulanacaktır. '.}~~:;%-~

211-900 Hava ve gaz sıcakhğım ayar vanası, üç yollu, flanşlı PN 25;

\~t:~~~~~;:/;~ f~~~JB.F.T 21 i -500'deki montaj1ı birim fiyat ve montaj bedelleri % LO artınlarak,

uygulanacaktır. .,<t,. /
211-1000 BALANS VANALARI (Ölçü; Ad.: İhzarat: % 80). ~-

ı~:..;: ... .r»:
'''''i'>:'~.'..c:,.;.7'~:. ~;".'

Isıtma.soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlannda kullanılmak üzere iki adet ölçüm
noktası volanın bir tarafında yer alan ,iki skala (ana ayarihassas ayar skalalan) ile ön
ayar değeri okunabilen, suyun Yana mili etrafında dönerek ölçme noktasına

ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık

ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan , ayarlanarı değerde

vananın açılmasını engelleme özelliği bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan,

balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

211-1100 Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için;vida1ı

PN 16-PN 25 basınç sınıfında, gövdesi ve kafa parçası bronz dökümden, klape ve
mil çinko oluşumuna mukavim pirinç malzemeden imal edilmiş , klapesi PTFE
contalı.çift o-ring ile mil sızdırmazlığı sağlanmış, içten dişli (vidalı) , balans
vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

2II-IlOI I00mm (3/8" ) 77,00 5,90

211-1102 150mm (l/2" ) 81,00 5,90
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Birim Montaj h Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
21l-1l03 200mm (3/4" ) 93,00 7,10
211-1l04 250mm (i" ) 124,00 8,20
21I-I 105 320mm (I '1." ) 135,00 9,40
211-1106 400mm (i Yı" ) 191,00 12,90
21I-I 107 500mm (2" ) 251,00 15,30
211-1200 Statik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için; Ilanştı

PN 16 basınç sınıfında, gövdesi 00-25 demir döküm malzemeden, kafa parçası

bronz dökümden , mil ve yana klapesi çinko oluşumuna mukavim pirinç
malzemeden imal edilmiş, klapesi PYFEcontalı flanşlı balans yanasının montaj! ve
ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

21l-1201 650 mm 444,00 18,80
211-1202 800 mm 676,00 30,60
21l-1203 1000 mm 1.I50,00 43,50
211-1204 1250mm 1.675,00 62,40
21l-1205 1500 mm 2.325,00 74,20
211-1206 2000mm 4.350,00 148,30
21l-1207 2500mm 6.725,00 222,50
211-1208 3000mm 10.650,00 309,60
211-1300 Dinamik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için;vidalı:

ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç,
kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş,
debi ayar ünitesi 8 farklı debi aralığına ayarlanabilen, debi ölçüm noktaları bulunan
,PN i 6 sınıfı dinamik balans yanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde

00 teslimi. 150 (1/2"" ) ve 200 (3/4"" ) ölçülerinde dişli (iç vidalı) , 250 (I" ) -400 (i Yı"

) ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans yanasının montajı ve
ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

211-1301 150mm (112" ) 149,00 5,90
211-1302 200mm (3/4" ) 155,00 7,10
211-1303 250mm (I" ) 248,00 8,20
211-1304 320mm (i '1.") 451,00 12,90
211-1305 400mm (I yı" ) 494,90 15,20

211-1400 Dinamik balans vanası, ısıtma,soğutmave HVAC tesisatları için;wafer tip:
Isıtma.soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi sfero döküm
,kartuşu 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ölçüm noktaları

bulunan PN i 6 sınıfı , flanşlar arası sıkıştırmalı tip bağlantılı ,kartuşlu dinamik
balans yanasının montaj i ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

21l-1401 500 mm 757,00 23,50
211-1402 650 mm 764,00 24,70
21l-1403 800 mm ".,0'1,0<""0":. ::~ 0,<:;,.•, 774,00 27,10
211-1404 1000mm "t;!/ "{'.> o\.<"", ," -. 2.125,00 62,40"'ı'~. :~r

21l-1405 1250mm L '.
~-;'~t, ;> ."

. .~. , -, .!):: 2.900,00 74,20
211-1406 1500mm .~~ S~1 ;~~;. /' /; . ,,"o ve o::; ..

3.675,00 98,90o,. ; .- ..,.
211-1407 2000mm ~\ ~;.~ ;~_ \ ,.~~~~.~::~ .l~~ /1 ~. 5.400,00 136,50
211-1408 2500mm 1.:.:,.~. -.J" "~'~;:. :;_:.T_~~:r; c- 4!~:!' 7.900,00 186,00
211·1409 3000mm ""i:::~} ,o}:, -".;~Çf" 9.525,00 210,70:';00: o."~

21l-l410 3500mm '-.:::;
: . ""'--.'" '.

14.775,00 247,00
211-141i 4000mm 19.! 75,00 309,60
211-1412 4500mm 23.425,00 433,10

211-1413 5000mm 27.775,00 556,00
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Birim Montaj h Montaj
Fiyat YAPILACAK işiN cıxsı Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
211-1500

Balans ölçüm cihazı, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için;
Isıtma.soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere, balans vanaların yardımı

ile sistemin balans1anmasını debi, sıcaklık ve basınç farkı ölçümünü yapmayı

sağlayan ayar ölçüm cihazının ölçümlerinyapılması dahil işler halde teslimi. 5.750,00 247,20
212-000 BASıNÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).

Su, buhar ve diger yanmayan gazlar için tanınmış firma yapısı, çapa tabi olarak
muhtelif giriş ve çıkış basınçları için akışkan debisini kesit malzeme cinsi, çalışma

basıncı ve sıcaklığını gösteren katoloğu idarece onanmak kaydıyla seçilecek;
akışkan basınç ve sıcaklığına tabi olarak dökme demir veya çelikten gövdesi, mil ve
yuvanın temas yüzeyleri bronz veya paslanmaz çelikten, basınca uygun flanşları,

giriş basıncı debi talebinin değişmesi halinde, çıkış basıncını hassasiyetle,
ayarlandığı değerlerde tutabilecek basınç düşürme vanasının işyerinde temini, yerine
montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

212-100 Basınç düşürücü vana, su için;

212-101 15 0 mm. Vidalı (1/2") 573,00 2,40
212-102 20 0 mm. Vidalı (3/4") 595,00 3,00
212-103 25 0 mm. Vidalı (i ") 658,00 3,60
212-104 320 mm. Vidalı (i 114") 773,00 4,20
212-105 400 mm. Vidalı (i 1/2") 916,00 4,80
212-106 500 mm Vidalı (2") 1.288,00 5,90
212-107 65 0 mm. Vidalı Flanşlı 1.832,00 8,30

212-108 800 mm. Vidalı Flanşlı 1.919,00 9,50
212-109 100 0 mm. Vidalı Flanşlı 2.376,00 10,70
212-110 125 0 mm. Vidalı Flanşlı 2.634,00 13,10
212-II 1 1500 mm. Vidalı Flanşlı 2.863,00 14,30
212-200 Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 f1anşlı;

212-201 15 0 mm. ..-'~' "."::ı.

I.IOO,OO 3,50(,.,'> ....,;::..

212-202 200 mm. ,i:/' :.. \;. ,i'..~,:"" -;
1.125,00 4,701:;:

212-203 25 0 mm. "-i.;'> .. ~...
.;: ;;>.. , "!.

"
. ~("-'~ , -;:"~

" .".~ '~~'. :::-. 1.275,00 5,30

212-204 320 mm. '~~ ~~,rj ;~,' ..:';- "
..

i~ ~ 1.525,00 5,80", r 7'~~

212-205 400 mm. "*'. ,~.~.~ '~':.:; \,_ ...>..:;,.~ ">:"/ .~:~.: )~; i 1.550,00 7,00
212-206 50 0 mm. 'ı".'":..

n· '-'eJ" . ,

-:i' ,f'\~ .:-,;.' ,',~\' 1.575,00 8,20
212-207 65 0 mm. "~\>"ı! ". ,,;~;.;,,") '/. ,,~,:' 1.950,00 9,30

212-208 800 mm. ~~~..'"
" "~o

o' •

1.975,00 10,50
212-209 100 0 mm. 2.375,00 12,80

212-300 Basınç düşürücü vana, buhar için PN 25 f1anşlı BF No.: 212-200 deki montajlı

birim fiyatlar % 25 artırılarak montaj bedelleri arttırılmadan aynen
uygulanır.

212-400 Doğalgaz filtreleri regülatörleri: (TS 10624)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, TSE 10624 standardına uygun,
TSE kalite uygunluk belgeli, doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil
tutmak için kullanılan filtreli regülatörlerin iş yerinde temini, yerinde montajı,

212-410 Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar:

212-411 DN15 (1/2") Vida1ı 64,00 3,80

212-412 DN20 (3/4") Vidalı 69,00 5,10

212-413 DN25 (I") Vida1ı 73,00 5,80

212-420 Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar

212·421 DN20 (3/4") Vidalı 85,00 5,10
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Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

212-422

212-423

212-424

212-425

212-426

212-430

DN25 (1") Vidalı

DN32 (1114") Vidalı

DN40 (1112")Vidalı

DN50 (2") Vidalı

DN65 (21/2") flanşlı

Doğalgaz Filtreli Emniyet kapatmalı regüIatör (TS 10624):
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23fEC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TSE kalite uygunluk belgeli
filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış

basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet
kapatmalı regülatörlerin iş yerinde temini ve yerinde montajı.

104,00

176,00

201,00

330,00

814,00

6,60

7,70

10,20

11,50

11,50

212-431 Filtreli Regülatörler lbar'a kadar:

212-432 DN20 (3/4") Vidalı 167,00 4,90
212·433 DN25 (i") Vidalı 185,00 5,60
212-434 DN32 (1114")Vidalı 385,00 7,40
212-435 DN40 (11/2") Vidalı 386,00 8,60
212-436 DN50 (2") Vidalı 477,00 9,90
212-437 DN65 (21/2") flanşlı 604,00 11,10
212-500 Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu:

Dış hava koşullarına maruz doğalgaz sayaçlan için doğalgaz şartnamesine uygun,
DKP saç malzemeden yapılmış, fınn boyalı, lastik contalı, sayaç kutusu üzerinde
gözetlerne camı ve havalandırma panjuru bulunan, bükülebilir kollu kapağı olan
doğalgaz sayaç muhafaza kutusunun iş yerinde temini ve yerine montajı. (demir
imalat 23.176 dan ödenecektir.) ~'

,.,.e.,.

::,.... \.~'

--;,.' ..........

,
"

SOLENOİD VALFLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80) , '; ..:~' .: "
Su buhar, hava veya yağ yakıt hatlarını uzaktan ve otomatik olarak kontrol etmek , ;, __
üzere monte edilecek, kalite belgeli, kesit, malzeme Cv. veya Kv. değeri elektrik ;;,
gerilimi değeri, akım cinsini gösteren katoloğu idarece onanmak kaydıyla seçilecek, , ' .'~,': ",d-:i"
vana gövdesi; akışkan sıcaklık ve basıncına tabi olarak pirinç, demir dökme veya _ ;-
çelikten, mil ve yuvasının temas yüzeyleri paslanmaz çelikten, valfın uçlan
arasındaki basınca tabi olarak pirinç, dökme demir veya çelikten mil ve yuvası dahil
komple olarak işyerinde temini, yerine montajı ve ayarlarının yapılıp çalışır halde
teslimi. (Soğutucu akışkan için kullanılacak olanlar hariçtir),

213-000

213-100 Solenoid valf: Hava su, yağ için, maksimum 105 "C; PN 6;

o
213-101

213-102

213-103

213-104

10 0 mm,

15 0 mm.

180 mm,

200 mm.

Vidalı (3/8")

Vidalı (1/2")

Vidalı (5/8")

Vidalı (3/4")

98,00

117,00

133,00

141,00

3,10

3,10

3,60

4,30
213-105 220 mm. Vidalı (7/8") 213,00 4,60
213-106 25 0 mm. Vida1ı (l") 260,00 4,60
213-200 Solenoid valf; Buhar, hava, su ve yağ için maksimum 140oC;PN 16, RF.No

:213-100'deki montaj lı birim fiyatlar %40 arttırılarak , montaj bedelleri
arttırılmadan aynen uygulanır.

213-300 Doğalgaz selenoid vanaları (TSEK)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar
direktifine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlannda
kullanılan, TSE kalite uygunluk belgeli, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle
gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

213-310 Kullanım basıncı SOOm bar'a kadar olan selenoidler normalde açık:

213-311 DN 15 (1/2") Vidalı 92,00 3,20

213-312 DN 20 (3/4") Vidalı 93,00 3,80

213-313 DN 25 (1") Vidalı 102,00 4,50
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNSİ BirimFiyat Bedeli

No: YTL YTL
213-314 ON 32 (11/4") Vidalı 134,00 4,80
213-315 ON 40 (11/2") Vidalı 127,00 4,90
213-316 ON 50 (2") Vidalı 209,00 5,80
213-317 ON 65 (2l/2") flanşlı 450,00 6,40
213-318 ON 80 (3") flanşlı 561,00 6,90
213-319 ON 100 (4") flanşlı 950,00 7,50
213-320 ON 125 (5") flanşlı 1.650,00 8,50
213·321 ON 150 (6") flanşlı 1.680,00 9,10
213-322 ON 200 (8") flanşlı 5.175,00 9,20
213-350 Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık:

213-351 ON15 (1/2") Vidalı 119,00 3,70
213-352 DN20 (3/4") Vidalı 120,00 4,30
213-353 DN25 (I") Vidalı 142,00 5,10
213-354 DN32 (1114") Vidalı 153,00 5,50
213-355 DN40 (1112") Vidalı 158,00 6,00
213-356 DN50 (2") Vidalı 227,00 6,60
213-357 DN65 (2112") flanşlı 511,00 7,20
213-358 DN80 (3") flanşlı 596,00 7,90
213-359 DNIOO (4") flanşlı 1.050,00 8,50

213-360 DN125 (5") flanşlı 1.800,00 9,20
213-361 DNI50 (6") flanşlı 2.125,00 8,70
213-362 DN200 (8") flanşlı 5.925,00 9,20

213-380 Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı:

213-381 DNI5 (1/2") Vidalı 150,00 3,40
213-382 DN20 (3/4") Vidalı 153,00 4,00

213-383 DN25 (I") Vidalı 159,00 4,70._,,',-," .

213-384 DN32 (1114") Vidah
.-:":-,. -ı.'''>.. ._~,

199,00 4,90,',;-r" ,:.i"6"Co, ~} ..~. .
213-385 DN40 (ll/2") Vidalı ;" ~~ iJ.... ~:~-._. ~.ı;;'J .. ~ ~

211,00 5,30.~\(. ...p-. ~- .

213-386 DN50 (2") Vidalı
:.~.

,~4/ /;~~~ .: ...-.~\. ·~lt ~. \. 283,00 ·5,80.~~7 ."7'''

213-387 DN65 (2112") flanşlı ~~ ~;~.~ \ \.\-.. _.~. ~'. J ~ ~ i 598,00 6,40

213-388 DN80 (3") flanşlı (~.i~~ ·~S~~~\'~~·~··~4.f. !f/J 700,00 6,90

213-389 DNIOO (4") flanşlı .,. +~:;..:'o:';;~ ~J:~ ., .~~;~ 1.200,00 7,50

213-390 DN12S (S") flanşlı .~~~:.~~.~ _.~·~~'ı,:.'~~~>~_~:" 2.125,00 8,10

213-391 DNI50 (6") f1anşlı 2.150,00 8,70

213-392 DN200 (8") flanşlı 5.925,00 9,20

213-400 Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı:

213·401 DN15 (112") Vidalı 168,00 3,70

213-402 DN20 (3/4") Vidalı 171,00 4,30

213-403 DN25 (I") Vidalı 179,00 5,10

213-404 DN32 (i 1/4") Vidalı 221,00 5,50

213-405 DN40 (11/2") Vidalı 236,00 6,00

213-406 DN50 (2") Vidalı 294,00 6,60

213-407 DN6S (2l/2") flanşlı 696,00 6,50

213-408 DN80 (3") flanşlı 847,00 7,10
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli
'No: YTL YTL

213-409 DNI00 (4") flanşlı 1.375,00 7,60
213-410 DN125 (5") flanşlı 2.350,00 8,20
213-411 DN150 (6") flanşlı 2.475,00 8,80
213-412 DN200 (8") flanşlı 6.600,00 9,40
214-000 ŞAMANDIRALI VE MEKANİK KUMANDALı VANALAR: (Ölçü: Ad.:

İhzarat: % 80)
Kesit, malzeme cinsleri, çalışma, basınç ve sıcaklığını gösteren katologu idarece
onanmak kaydı ile seçilecek; depo kaplarda seviye kontrolü yapılmak gayesiyle,
içinde bulunduğu akışkanın sıcaklık basınç ve karakterine uygun malzemeden
gövdesi, flatörü, Ilatörün hareketini vana miline iletmek için gerekli arızasız

çalışacak özellikte mekanizması ile komple vananın yerine montajı, ayarlarının

yapılması çalışır halde teslimi.

214-100 Şamandıralı ve mekanik kumandalıvana; Vidalı, PN 16;

214-101 LO 0 mm. (3/8") 57,00 2,30
214-102 150 mm. (112") 79,00 2,30

214-103 200 mm. (3/4") 116,00 2,30
214-104 250 mm. (1") 125,00 2,60
214-105 320 mm. (1 114") 169,00 2,90

214-106 400 mm. (l 112") 211,00 3,40

214-107 500 mm. (2") 248,00 4,30

214-200 Şamandıra ve mekanik kumandalıvana; flanşlı, PN 16;

214-201 15 0 mm. 149,00 3,40

214-202 200 mm. 169,00 4,00

214-203 250 mm. 179,00 4,30
~-~-"- .

214-204 320 mm. ,.'1"';:".., iI"" .•""",,\; 213,00 5,50:r·", ~

214-205 400 mm. /~,'-Y .7~~ 'S>" '"""~"7 ..\.':;,~. .~:~>J?..ı,. 243,00 6,30
. :i; ,.!:~:'. ~.- -:'*' "214-206 500 mm. 11 :"."'0 ", '';, ,_o ~, 313,00 6,80.~ 'L~.:.: • • ,. -..J.;.ı,..

214-207 .650 mm. i[0" ~~~~, {\> ~
'J>-. ~ 6~ ~, ~

377,00 7,70? '!'!' ~)

214-208 800 mm. ~~ ~;\ .~~(,. ~";"~ 2-~:;:'<~~~~~ ..~t~:·f 447,00 9,70

214-209 1000 mm. - \:~\~'. .t'~"''';"';:: ..f::f. ·;t :~.. .,:t). ~';~'i;" 521,00 10,90

214-210 125 0 mm. \ >c,;,.. ~-'~ ';:';~ .; .,., . 868,00 12,10

214-211 1500 mm. 993,00 14,00

214-212 2000 mm. l.l50,00 14,30

214-213 2500 mm. 1.200,00 16,60

214-300 PN-16 dökme demir gövdeli, pistonlu KFK ringli vidalıveya flanşlı; (TSE kalite
belgeli.)

214-301 15 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 76,00 4,80

214-302 200 mm. Vidalı veya Flanşlı 104,00 5,60

214-303 250 mm. Vidalı veya Flanşlı 119,00 5,60

214-304 320 mm. Vidalı veya Flanşlı 146,00 6,30

214-305 400 mm. Vidalı veya Flanşlı 188,00 7,20

214-306 500 mm. Vidalı veya Flanşlı 245,00 7,80

214-307 65 0 mm. Flanşlı 336,00 8,90

214-308 800 mm. Flanşlı 445,00 11,10

214-309 1000 mm. Flanşlı 588,00 12,60

214-310 125 0 mm. Flanşlı 913,00 13,90

214-311 1500 mm. Flanşlı 1.150,00 16,10
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPıLACAKişİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

214-312 2000 mm. Flanştı 2.050,00 16,50
214-400 PN-25-40 dökme çelik gövdeli, pistonlu KFK ringli vidalı veya tlanşlı; (TSE

kalite belgeli.)

214-401 15 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 116,00 3,80
214-402 20 0 mm. VidaIı veya Flanşlı 142,00 4,50
214-403 250 mm. VidaIı veya Flanşlı 170,00 4,80
214-404 32 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 231,00 6,10
214-405 400 mm. Vidalı veya Flanşlı 311,00 7,00
214-406 SO 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 394,00 7,60
214-407 650 mm. Flanşlı 611,00 8,70
214-408 800 mm. Flanşlı 751,00 10,80
214-409 100 0 mm. Flanşlı 1.025,00 12,20
214-410 125 0 mm. Flanşlı 1.450,00 13,50
214-411 150 0 mm. Flanşlı 1.650,00 15,70
214-412 2000 mm. FlanşIı 3.300,00 16,00
214-500 PN-16 dökme demir gövdeli, baskılı (oturmalı) metal körüklü, salmastralı,

milli, oturma bileziği baskı yüzeyi paslanmaz çelik, oturma bileziği

değiştirilebilir.(TSE kalite belgeli).

214-501 15 0 mm. Vidalı - Flanşlı 60,00 4,20

214-502 200 mm. Vidalı - FlanşIı 74,00 5,00

214-503 25 0 mm. Vidalı - FlanşIı 96,00 5,30

214-504 32 0 mm. Vidalı - FlanşIı 126,00 6,70

214-505 400 mm.> .' .".:;',;"""'<"""'" Vidalı - Flanşlı 170,00 7,70

214-506 SO ~mı:ı:ı:>.: .. '(:ı: '''':.,; Vidalı - FlanşIı 208,00 8,40

214-507 65:,0 11'\01' ., :. '. -;':~-t.~,,, i~!,"\) FlanşIı 297,00 9,50

214-508 80, 0:mm,' ',' ( ~;:.~. -;-~ ~: ~ FlanşIı 386,00 11,90

214-509 10Ôi 12J:. ırilı:!\, ' : · '; >J .':;: ii :? Flanşlı 556,00 13,50

214-510 1250/ ~ıı'l:Z,,;"~::<J ,.". ~;Yi Flanşlı 853,00 14,80

214-511 150 0mıh! ' ".' ..,'
Flanşlı 17,30..,.:;,:'; ,', .:> 1.075,00

214-512 2000 mm.
e.-,! ',_:." ::..:'_ :'"

FlanşIı 2.000,00 17,60

214-513 2500 mm. Flanşlı 3.500,00 20,40

214-600 PN-25-40 çelik döküm gövdeli, baskılı (oturmaIı) metal körüklü, salmastralı,

milli, oturma bileziği baskı yüzeyi paslanmaz çelik, oturma bileziği

değiştirilebilir. Vidalı veya flanşlı; (TSE kalite belgeli).

214-601 150 mm. Vidalı - Flanşlı 164,90 4,20

214-602 200 mm. Vidalı - Flanşlı 189,00 5,00

214-603 250 mm. Vidalı - Flanşlı 212,00 5,30

214-604 32 0 mm. VidaIı - FlanşIı 313,00 6,70

214-605 400 mm. Vidalı - Flanşlı 359,00 7,70

214-606 50 0 mm. Vidalı - Flanşlı 467,00 8,40

214-607 65 0 mm. Flanştı 837,00 9,50

214-608 80 0 mm. Flanşlı 1.025,00 11,90

214-609 100 0 mm. Flanşlı 1.350,00 13,50

214-610 125 0 mm. Flanşlı 2.000,00 14,80

214-611 1500 mm. Flanşlı 2.650,00 17,30

214-612 2000 mm. Flanşlı 4.375,00 17,60
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
215-000

DİFERANSİYEL BASıNÇ AYARLAYlCI: (Ölçü: Ad., İhzarat: %80)
İki nokta arasındaki basınç farkının belli değerde tutulmasının temin etmek gayesi
ile kullanılacak, yardımcı enerjiye gerek olmadan çalışacak, kesit, malzeme, basınç,

sıcaklık, Kv, veya Cv. değerini gösteren katoloğun idarece onanmak kaydıyla

seçilecek cihazın yerine montajı, ayarlarının yapılıp çalışır halde teslimi.

215-100 Flanşlı, PN 16;

215-101 15 0 mm 724,00 5,80
215-102 200 mm .'

826,00 6,90
215-103 25 0 mm 876,00 7,40
215-104 320 mm 953,00 9,40
215-105 400 mm \.025,00 10,80
215-106 500 mm 1.175,00 \1,70
215-107 650 mm 1.425,00 13,20
215-108 800 mm 1.575,00 16,60
215-109 100 0 mm \'800,00 18,70
215-\10 125 0 mm 2.100,00 20,70
215-111 150 0 mm 2.725,00 24,00
215-112 2000 mm 4.050,00 24,50
215-113 250 0 mm 4.600,00 27,20
216-000 SİRKÜLASYON POMPALARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TS 515)

Her marka, model ve ölçü pompa için ayrı hazırlanmış debi, basınç, güç, verim
karakteristiklerini veren üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek prospektüsleri
onanmak kaydıyla seçilecek, istenilen tipte olmak üzere TSE uygunluk belgeli, statik
ve dinamik bakımdan dengelenmiş, bronz, paslanmaz çelik, bakalit veya döküm fanı

salmastra baskısı, çelik milli kuru veya yaş rotorlu 120 "C sıcağa kadar dayanıklı

elektrik motoru ile direkt akuple veya elastik kavrama ile bağlı sirkülasyon
pompasının işyerinde temini ve yerine montajı.

216-100 Sirkülasyon pompalan dirsek tipi. 1500 devir/min.'a kadar:
Karakteristik eğrisinin orta noktası aşağıda belirtilen debi ve basınç değerlerinin

arasına düşen pompanın işyerinde temini ve yerine montajı, (TSEuygunluk belgeli)
Karakteristik EğrisininOrta Noktasının

-:«:,AnmaCapı Debisi m3/h Basıncı m SS Pa ~-, -. i ""<~
216-101 32 0 mm. 0,8- 3 (0,15- 0,50) 1350- 4500 -t/ ~ ...-".

'~ ...'.'~ j'
"i.:,.

25,20". ':f;' b'" '. 158,00
216-102 400 mm. 1,0- 5 (0,20 - 0,60) 1800- 540(J" ..... ,......, ~..:- V·.~

~ .~;" ..... 1 .. 168,00 25,20.' ::; . .~;. ,

216-103 500 mm. 2,0- 6 (0,25 - 0,70) 2250- 63O:9:~; .: : ,:',
. ,:.~

~::'."; .~- ~ 175,00 25,20, . . '

216-104 65 0 mm. 4,0- 10 (0,50 - 1,00) 4500- 900g ';':':. -. .- ~'.
. ~,.

,<1' .it~ ." .:·.f :<.~.. ~ 189,00 25,20
216-105 (0,60 - 1,20) 5400- i 0806~~,'

,. .- .-
~

~:.

800 mm. 10- 25 -:". :.~ 200,00 30,50.- ~ ' .. .~~ ':"

216-106 1000 mm. 15- 35 (i ,00 - 2,00) 9000-18000
". -~.' . . .........•: .. 236,00 30,50c,. 'P

216-107 120 0 mm. 15- 35 (1,00 - 2,00) 9000-18000
-.-'- .

294,00 30,50

216-108 150 0 mm. 75-120 (1,20 - 2,80) 10800-25200 399,00 30,50

216-200 Sirkülasyon pompası; düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1000 devir/ min.
kadar: (TSE uygunluk belgeli)
Karakteristik eğrinin orta noktası aşağıda belirtilen debi ve basınç eğrilerinin arasına

düşen düz bamya takılan pompanın işyerinde temini ve yerine montajı, RF. No.:
216-300'deki 1500 devir/min. Pompa, birim fiyatlan ve montaj bedelleri % 10
artırılarak uygulanacaktır.

216-300 Sirküıasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a.
kadar; (TSE kalite belgeli)
Karakteristik EğrininOrta Noktasının

Debisi m31lı Basıncı mSS Pa

216-301 0,5 -2 (0,25-0,70) 2250- 5300 202,00 27,70
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK işiN cıxsı Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
216-302 2,1 - 4 (0,40-0,90) 3600- 8100 222,00 27,70
216-303 2,1.- 4 (0,91-2,00) 8101-18000 291,00 27,70
216-304 2,1 -4 (2,01-3,00) 18001-27000 337,00 27,70
216-305 4,1- 8 (0,50-2,00) 4500-18000 370,00 27,70
216-306 4,1 - 8 (2,01-3,50) 18001-31500 404,00 27,70
216-307 4,1 - 8 (3,51-5,00) 31501-45000 416,00 27,70
216-308 8,1-12 (0,50-2,00) 4500- 18000 446,00 33,50
216-309 8,1-12 (2,01-3,51) 18001-31500 462,00 33,50
216-310 8,1-12 (3,51-5,00) 31501-45000 491,00 33,50
216-311 12,1-25 (0,50-2,00) 4500-18000 508,00 33,50
216-312 12,1-25 (2,0 i -3,50) 18001-31500 531,00 33,50
216-313 12,1-25 (3,51-5,00) 31501-45000 549,00 33,50
216-314 25,1-60 (0,50-2,00) 4500-18000 572,00 33,50
216-315 25,1-60 (2,01-3,50) 18001-31500 601,00 33,50
216-316 25,1-60 (3,51-5,00) 3 i 50i -45000 635,00 33,50

216-317 25,1-60 (5,01-7,00) 45001-63000 664,00 39,30
216-318 60,1-100 (1,00-3,50) 9000-31500 681,00 39,30

216-319 60,1-100 (3,5 i -5,00) 31500-45000 693,00 39,30

216-320 60,1-100 (5,01-7,00) 45001-63000 722,00 39,30

216-321 60,1-100 (7,01-8,50) 63001-76500 751,00 39,30

216-400 Sirkülasyon pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 3000 devir/ min.a
kadar:
RF. No.: 216-300'deki 1500 devir/min. Pompa montajIı birim fiyatian ve montaj
bedelleri % i Oeksiıtilerek uygulanacaktır.

216-500 Sirkülasyon pompası: Düz boruya takılan tip, ıslak rotorlu 1500 devir/ min.a
kadar:
B.F No.: 216-300'deki 1500 devir/ min. Pompa montajIı birim fıyatlan ve montaj
bedelleri % 30 artınlarak uygulanacaktır.

216-600 Sirkülasyon pompası: Düz boruya takılan tip, ıslak rotorlu 3000 devir/ min.a
kadar:
B.FNo.: 216-300'deki 1500 devir/ min. Pompa montajlı birim fiyatları ve montajIı --
bedelleri % 20 artırılarak uygulanacaktır .'- •.'" ..Ô>.":.,:: .-

216-700 Sirkülasyon pompası: Düz boruya takılan ikiz tip, ıslak retorlu Ölçü: Ad.:
..,- ... -.'- ....~ ..

İhzarat % 60) (*)(*)
.'~~ - ."(( .?\

~ -.-.:",~~ ~>,
a,

TSEkalite belgeli, aynı gövdeüzerinde iki ayrı pompa taşıyan (İkiz tip) ıslak rotorlu, .;, ; .. ,
.1

~ .
;"-' _.~;r" "

statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş bakalit veya plastik fanlı, paslanmaz çelik .,> . . , '-... c " . .,
~\.:. , , :,' ., 1milli GG-20 demir döküm gövdeli, her türlü aksamı i 20 -c ısıya dayanıklı, .. .... ...... ... . ..

istendiğinde tek tek veya birlikte çalışacak şekilde dizayn edilmiş, tek tek çalışma
.-.... '''--~ id

'.,- o.
, •.f

durumunda, akışkanın diger pompa içinde by-pass yapmasını önleyecek şekilde çıkış
. r .-: . .

flanşı öncesinde yapılmış özel klape yuvası, fenol plastikten klapesi, pompa üzerine "..-... ..
-'

"

direkt akuple edilmiş elektrik motorları, dahil diğer özellikler 216-000'ın aynı, ikiz
• o;;. _.

..
tip pompanın, temini işyerine getirilmesi, yerine montajının yapılması, çalışır halde
yardımcı elemanlar paketi ile beraber teslimi.
NOT: Yardımcı elemanlar paketinde şunlar bulunacaktır:Özel a1yan anahtar, arıza

flanşı ve contası, bağlantı flanşı, saplama, somun rondela ve contalar.
Karakteristik EğrisininOrta Noktasının

AnmaÇapı Debi Basınç Devir
mm. m3/h mSS Pa d/min.

216-701 40 1,0- 7,0 (0,90-3,80) 8,101-34,200 2,800 551,00 25,20

216-702 50 3,0-14,0 (1,00-5,20) 9,000-46,800 2,800 656,00 25,20

216-703 65 5,0-25,0 (2,00-8,70) 18,000-78,300 2,800 840,00 25,20

216-704 80 10,0-40,0 (2,00-4,70) 18,000-42,300 1,400 893,00 30,50

(*)2005 yılı ve sonraki ihalelerde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

216-800

216-801

216.803

216.804

216.805

216.806

216-807

216-808

216-809

216-810

216-811

216-812

216-813

217-000

217-100

YAPILACAK İşİN cİNsİ

Çok hızlı sirkülasyon pompası (Üç hızlı):Düz boruya takılan tip, ıslak rotorlu,
2800 devir/ min'e kadar.(TS 515)
TSE kalite belgeli, maksimum çalışma sıcaklığı 120 Co, maksimum 40 C ° ortam
sıcekhğma dayanıklı, 6 bar çalışma basıncına sahip Flanş: DN40-DN100 (DIN
2531'e uygun),H sınıfı motor yalıtımlı, IP 41 motor korumasına sahip, 380 V 50 Hz
besleme gerilimli.üç hızlı sirkülasyon pompası temini ve yerine montajı

Debisi (mJ/h) Basıncı (mSS) (Pa)

(1 - 2) (1,5 .3,2) (1350 - 2880)

(3 - 5) (2,8·3.5) (2520 - 3150)

(4 - 6) (3 - 4) (2700 - 3600)

(7 - 13) (3,2 - 4,8) (2880 - 4320)

(12 - 18) (5,5 - 7) (4950 - 6300)

(15 - 25) (7,1 ·9,5) (6390 - 8550)

(20-50) (6-i O) (5400-9000)

(1-2) (3,3-10) (2970-9000)

(3-5) (3,6-10) (3240-9000)

(4-6) (4,1-10) (3690 -9000)

(7-13) (4,9-10) (4410 -9000)

(12-18) (7,I-IL) (6390-9900)

(15-25) (9,6-12) (8640-10800)
NOT:
-Arada bulunan basınç ve debi değerlerine ait üç hızlı pompaların fiyatları

enterpolasyonla hesaplanır.

-Yukarıda açıklanan kapasitelerdeki pompaların i O bar olarak istenmesi halinde
montajlı birim fiyatlar %50 oranında arttırılacak, montaj bedelleri arttıolmadan

aynen uygulanacaktır.

SANTRİFÜJ POMPALAR: (Tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad.: İhzarat: %
60). (TSE EN ISO 9905)
Gerek sirkülasyon, gerek diger maksatlar için kullanılacak i 05 oC kadar dayanıklı,

kalite belgeli tek veya çok kademeli, her marka, model ve ölçü pompa için ayn
hazırlanmış debi, basınç, güç, verim, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, motor tip, devir
sayısı ve gücünü veren ve üç ayrı imalatçıdan temin edilecek katoloğu idarece
onanmak kaydıyla seçilecek, elektrik motoru ile müşterek bir kaide üzerine
fabrikasınca monte edilip eksenlenrniş, ayarları yapılmış pompanın işyerine

getirilmesi, yerine montajı ve işler halde teslimi.
NOT: Pompanın imalatçı tarafindan hazırlanmış kaide detayı da katoloğu ile
birlikte onanmaya verilecektir.

Santrifüj pompa; 1500/min. a kadar;
Karakteristik EğrisininOrta Noktasının

Debisi m3/h Basıncı mSS Pa

Montajh
Birim Fiyat

YTL

149,00

339,00

484,00

742,00

944,00

1.025,00

1.350,00

319,00

489,00

523,00

544,00

771,00
799,00

Montaj
Bedeli
YTL

72,00

72,00

72,00

76,00

76,00

76,00

76,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00
70,00

217-101

Z17·IOZ

Z17-103

Z17-104

217-105

Z17-106

217-107

217-108

Z17-109

217-110

Z17-ILi

zrr-ıız

3- 5 (3,0- 5) 27.000- 45.000 375,00 33,50
3- 5 (5,1- LO) 45.001- 90.000 462,00 33,50
3- 5 (10,1- 15) 90.001-135.000 578,00 33,50
3- 5 (15,1- 20) 135.001-180.000 635,00 33,50
3- 5 (20,1- 30) 180.001-270.000 722,00 39,30
3- 5 (30,1- 40) 270.001-360.000 809,00 43,90
3- 5 (40,1- 60) 360.001-540.000 837,00 43,90

3- 5 (60,1- 80) 540.001-720.000 1.025,00 43,90
3- 5 (80,1-100) 720.001-900.000 1.250,00 43,90

5,1- 10 (3,0- 5) 27.000.- 45.000 545,00 38,50

5,1- LO (5,1- LO) 45.001- 90.000 564,00 45,20

5,1- i O (iO, i - 15) 90.001-135.000 635,00 43,90
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

Ü
·

r' -.

217-113

217-114

217-115

217-116

217-117

217-118

217-119

217-120

217-121

217-122

217-123

217-124

217-125

217-126

217-127

217-128

217-129

217-130

217-131

217-132

217-133

217-134

217-135

217-136

217-137

217-138

217-139

217-140

217-141

217-142

217-143

217-144

217-145

217-146

217-147

217-148

217-149

217-150

217-151

217-152

217-153

217-154

217-155

217-156

5,1- LO

5,1- 10

5,1- 10

5,1- 10

5,1- 10

5,1- 10

10,1- 20

10,1- 20

10,1- 20

10,1- 20

10,1- 20

10,1- 20

10,1- 20

10,1- 20

10,1- 20

21- 30

21- 30

21- 30

21- 30

21- 30

21- 30

21- 30

21- 30

21- 30

31- 40

31- 40

31- 40

31- 40

31- 40

31- 40

31- 40

31- 40

31- 40

41- 40

41- SO

41- SO

41- SO

41- 50

41- SO

41- 50

41- SO

41- SO

51- 60

51- 60

(l5,1- 20)

(20,1- 30)

(30,1- 40)

(40,1- 60)

(60,1- 80)

(80,1-100)

(3,0- 5)

(5,1- 10)

(l0,1- 15)

(15,1- 20)

(20,1- 30)

(30,1- 40)

(40,1- 60)

(60,1- 80)

(80,1-100)

(3,0- 5)

(5,1- 10)

(10,1- 15)

(l5,1- 20)

(20,1- 30)

(30,1- 40)

(40,1- 60)

(60,1- 80)

(80,1-100)

(3,0- S)

(5,1- 10)

(l0,1- 15)

(15,1- 20)

(20,1- 30)

(30,1- 40)

(40,1- 60)

(60,1- 80)

(80,1-100)

(3,0- S)

(5,1- 10)

(10,1- 20)

(l5,1- 20)

(20,1- 30)

(30,1- 40)

(40,1- 60)

(60,1- 80)

(80,1-100)

(3,0- S)

(5,1- LO)

135.001-180.000

180.001-270.000

270.001-360.000

360.001-540.000

540.001-720.000

720.001-900.000

27.000- 45.000

45.001- 90.000

90.001-135.000

135.001-180.000

180.001-270.000

270.001-360.000

360.001-540.000

540.001-720.000

720.001-900.000

27.000- 45.000

45.001- 90.000

90.001-135.000

135.001-180.000

180.001-270.000

270.001-360.000

360.001-540.000

540.001-720.000

720.001-900.000

27.000- 45.000

45.001- 90.000

90.001-135.000

135.001-180.000

180.001-270.000

270.001-360.000

360.001-540.000

540.001-720.000

720.001-900.000

27.000- 45.000

45.001- 90.000

90..001-180.000

135.001-180.000

180.001-270.000

270.001-360.000

360.001-540.000

540.001-720.000

720.001-900.000

27.000- 45.000

45.001- 90.000

830,00

866,00

1.125,00

1.225,00

1.425,00

1.700,00

589,00

665,00

760,00

845,00

1.000,00

1.300,00

1.475,00

1.700,00

2.025,00

693,00

751,00

874,00

912,00

1.075,00

1.225,00

1.425,00

1.475,00

2.300,00

809,00

..' »: ~;,.' ....!•••'~'.. ."1; 1.125,00

3.525,00

809,00

953,00

1.125,00

1.300,00

1.575,00

2.150,00

3.075,00

3.400,00

3.800,00

837,00

982,00

54,90

62,10

62,10

62,10

67,90

67,90

37,90

39,30

46,20

45,90

55,80

57,10

57,10

57,10

62,10

33,50

43,90

44,30

50,60

54,80

49,70

54,30

65,80

65,80

39,30

43,90

47,30

49,70

49,70

54,30

61,20

72,20

72,80

43,90

43,90

43,90

54,30

54,30

54,30

65,80

72,80

79,70

43,90

49,70
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Birim MontajlI Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli
. No: YTL YTL

217-157 51- 60 (10,1- 15) 90.001-135.000 1.275,00 58,30
217-158 51- 60 (15,1- 20) 135.001-180.000 1.350,00 54,30
217-159 51- 60 (20,1- 30) 180.001-270.000 1.775,00 67,90
217-160 51- 60 (30,1- 40) 270.001-360.000 2.125,00 70,50
217-161 51- 60 (40,1- 60) 360.00 i -540.000 3.325,00 86,60
217-162 51- 60 (60,1- 80) 540.001-720.000 3.650,00 91,00
217-163 51- 60 (80,1-100) 720.001-900.000 4.525,00 99,60
217-164 61· 80 (3,0- 5) 27.000- 45.000 895,00 54,30
217-165 61- 80 (5,1- LO) 45.001- 90.000 1.225,00 54,30
217-166 61- 80 (10,1- 15) 90.001-135.000 1.450,00 54,30
217-167 61- 80 (15,1- 20) 135.001-180.000 1.650,00 54,30
217-168 61- 80 (20,1- 30) 180.00i -270.000 2.000,00 54,30
217-169 61- 80 (30,1- 40) 270.001-360.000 2.150,00 65,80
217-170 61· 80 (40,1- 60) 360.001-540.000 2-825,00 72,80
217-171 61- 80 (60,1- 80) 540.001-720.000 3.550,00 79,70
217-172 61- 80 (80,1-100) 720.00 i -900.000 4.575,00 83,20
217-173 81-100 (3,0- 5) 27.000- 45.000 ı.ı00,00 49,70
217-174 81-100 (5,1- LO) 45.001- 90.000 1.400,00 49,70
217-175 81-100 (10,1- 15) 90.001-135.000 1.625,00 54,30

217-176 81-100 (15,1- 20) 135.001-180.000 1.900,00 54,30
217-177 81-100 (20,1- 30) 180.001-270.000 1.975,00 61,20
217-178 81-100 (30,1- 40) 270.001-360.000 2.375,00 69,30
217-179 81-100 (40,1- 60) 360.001-540.000 2.900,00 72,80
217-180 81·100 (60,1- 80) 540.001-720.000 3.600,00 79,70
217-181 81-100 (80,1-100) 720001-900.000 4.675,00 83,20
217-182 101-150 (5,0- 10) 45.000- 90.000 0"'- _." ;""~-~'.

1.425,00 49,700'-
:~':.

~ ~~'..'

(10,1- IS) 90.001-135.000 -J, ";". ::.~;. v-,
217-183 101-150 "~';. 1.550,00 54,30.~.". .... ' "~..
217-184 101-150 (15,1- 20) 135.001-180.00Q;:~ /:- ,...--.... r h ~." ". 1.800,00 68,30-; ." .... ~~, 'l'......s~ "i~

217-185 101-150 (20,1- 30) 180.001-270.00a'5"t;; i i ~. .~.;~.
~! ~ ~ 2.300,00 69,30

217-186 101-150 (30,1- 40) 270.00 i -360.000;.. ~;:ı :~:> \.' ;"~<'../ ~~' Af,.if 3.150,00 76,40
217-187 101-150 (40,1- 60) 360.001-540.000 ,).". t-' ''.:~i';i i;" - .. '''i ıf

3.425,00 82,10.."f

217-188 101-150 (60,1- 80) 540.001-720.000 '<,<,.tl ~~''\~:::': :"f" 5.300,00 104,00

720.001-900.000 ". '..217-189 101-150 (80,1-100) 6.650,00 104,00
217-190 101-300 (10,0- 20) 90.000-180.000 2.650,00 70,90
217-191 101-300 (20,1- 35) 180.001-315.000 3.575,00 72,80
217-192 151-300 (35,1- 55) 315.001-495.000 4.475,00 80,50
217-193 151-300 (56,0- 80) 504.000-720.000 7.725,00 104,00
217-194 151-300 (81,0-120) 729.000-1.080.000 9.750,00 104,00
217-195 151-300 (121-160) 1.081.000-1440.000 11.400,00 114,00
217-200 Santrifüj pompa; 3000 devir/ min. kadar, diğer özellikler BFf 217 -100'ün

aynı. . ..
BF No: 217-100'deki 1500 devir/ min. santrifüj pompa montajlı bmm fiyat ve
montajbedelleri, % i Oeksiltilerek uygulanacaktır.

217-300 Beton kaide yapılması;

Pompanın madeni kaidesinin 4 kenarından 5'er cm. taşacak motor gücü 5 kw'a kadar
30 cm.,30 kw'a kadar 40 cm., 50 kw'a kadar 50 cm. kaIınlıkta beton kaide
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Birim
Fiyat

No:

217-400

YAPILACAK İşİN CİNSİ

yapılması. (İnşaat birim fiyatlarıyla ödenmek üzere) tahminen; (50 kw'dan yukarı
güçler için temel planı verilecektir.)

DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI: (Tek veya çok kademeli) (Ölçü:
Ad.: İhzarat: % 60)
TSE kalite uygunluk belgeli, paslanmaz çelik milli, düşey konumlu çalışabilir tipte
tek veya çok kademeli, diğer özellikler 217-000'ın aynı Santrifüj pompasının temini,
işyerine getirilmesi, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Karakteristik EğrisininOrta Noktasının.

Debisi m3/h Basıncı mSS Pa Pa

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

217-401

217-402

217-403

217-404

217-405

0,8-4,0 (15-35) 315000-135.000

1,2-5,0 (22-50) 198.000-450.000

1,8-5,5 (23-65) 207.000-585.000

2,1-6,5 (24-75) 216.000-675.000

2,5-6,8 (25-85) 225.000-765.000

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

341,00

394,00

425,00

473,00

578,00

30,50

30,50

30,50

30,50

30,50

o

u

218-000

218-100

218-200

218-300

218-400

218-500

218-600

219-000

KıZGıN SU POMPALARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Gövde, mili, fan, conta, salmastra ve diğer bütün parçaların gereğine göre, malzeme
ve özelliklerini, eksenel kesit görünüşü, akışkanının cinsi, işletme basıncı ve
sıcaklığı, debi, manometre yükseklik, verim, güç ve net artı (+) Emme yüksekliği

karakteristiklerini (her marka, model ve ölçü için ayrı grafik verilecektir), Pompa
ölçüleri, giriş ve çıkış çapları, fan çapı, soğutma suyu debisi, motor tip devir sayısı

ve gücünü veren üç ayrı imalatçıdan temin edilecek prospektüs veya katoloğu

idarece onarımak kaydıyla seçilecek, müşterek bir kaide üzerine fabrikasınca monte
edilip eksenlenmiş, ayarlar yapılmış, kalite belgeli pompanın işyerine getirilmesi,
yerine montaji, ve işler halde teslimi. (pompanın imalatçı tarafından hazırlanmış

kaide detayı da prospektüsüile birlikte onanmayaverilecektir.)

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 oC işletme, basınç ve sıcaklığında

çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;
RF. No.: 217-100'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve
montaj bedelleri % 25 artırılarak uygulanacaktır.

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 oC şartlarında çalışacak, 3000 devir/
min.'a kadar;
B.F. No.: 217-ıoO'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve
montaj bedelleri % 15 artırılarak uygulanacaktır.

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 oC işletme, basıncı ve sıcaklığında

çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;
RF. No.: 217-ıoO'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve
montaj bedelleri % 50 artırılarak uygulanacaktır.

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 oC işletme, basınç ve sıcaklığında

çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar;
B.F. No.: 217-100'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve
montaj bedelleri % 30 artırılarak uygulanacaktır.

Kızgın su pompasl;20 Atmosfer, 200 oC işletme, basınç ve sıcak lığında

çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;
B.F. No.: 217-100'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve
montaj bedelleri % 100 artırılarak uygulanacaktır.

Kızgın su pompasl;20 Atmosfer, 200 oC işletme, basınç ve sıcak lığında

çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar;
RF. No.: 217-100'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve
montaj bedelleri % 80 artırılarak uygulanacaktır.

GENLEŞME PARÇALARı: (Kompansatörleri): Eksenel tip (Körüklü): (Ölçü:
Ad.: İhzarat: % 80).
İşletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri
ile, prospektüsleri idarece onanmak kaydı ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa

tabi olarak dikişsiz tombak veya paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik
döküm borulu kompansatörün projede belirtilen yerlere monte edilmesi, eklenmesi,
deneme basıncında tecrübe edilerek çalışır halde teslimi.

'~<:~~'~;~~ ,~~i~
o._-:-r.-~-- ..
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Birim
Fiyat

No:
219-100

YAPILACAK İşİN cİNsİ

Körüklü eksenel tip genleşme parçası: 30 mm. uzama alabilir. Paslanmaz çelik,
PN- 25-40 (B.F. No.: 219-600'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri
aynen ahnacaktır.)

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

219-101

219-102

219-103

219-104

219-105

219-106

219-107

219-108

219-109

219-110

219-111

219-112

219-113

219-200

219-300

400 mm. - -
500 mm. - -
65 0 mm. - -
800 mm. - -
1000 mm. - -
125 0 mm. - -
1500 mm. - -
2000 mm. - -
2500 mm. - -
3000 mm. - -
3500 mm. - -
4000 mm. - -
5000 mm. - -

Körüklü eksen el tip genleşme parçası: 60 mm. uzama alabilir PN-25 -40
(BF No.: 219-500'deki montajh birim fiyatlar ve montaj bedelleri aynen alınacaktır.

NOT: PN- 16 kullanıldığı taktirde BF No.: 219-400 ve 219-700'deki montajlı birim
fiyatlar ve montaj bedelleri aynen alınacaktır.

Borulu tip genleşme parçası: 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşh:

~19-301

219-302

219-303

219-304

219-305

219-306

219-307

219-308

219-400

400 mm.

500 mm.

650 mm.

800 mm.

100 0 mm.

125 0 mm.

150 0 mm.

2000 mm.

Körüldü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası: (Kompansatör)
Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal,

eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu,
mafsallı, flanşlı ve limitli genleşme parçalarının temini yerine montajı, çalışır halde
teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C_ 80 oC.) PN-16, 30 mm. genleşmeli (- 20 + LO
mm.).

128,00

161,00

211,00

274,00

330,00

425,00

519,00

754,00

6,70

7,90

10,00

10,70

11,80

13,90

13,90

16,10

219-401 40 0 mm 140,00 6,60

219-402 50 0 mm ,- ..., .<cs , 166,00 7,80-""'.....
219-403 65 0 mm J:( ......;..... ~: ,- .~~~~" 177,00 10,00ı~ ..:~ {~_ 't :r.r;..

219-404 80 0 0.1 .r:

~..~~mm $ », 227,00 11,20- . '...... -~'.

219-405 100 0 .>.' ~;:;."
p

.0'" .. :.<:..:- '. Q ~...~'" !lmm
~;. ~~< ~i:'. //L -~~ \ ~ fo 260,00 12,70

219-406 125 0 ~
;~\l '" i \ :/

.... ;:( iLmm
~ı~ ~, \ ".~.;''''''' -;;:~

~ 301,00 14,10

219-407 150 0 mm ~.~;. '.r;~.~~'.'~"-;"';"~J~~'-~:::;-" ~;f~~;" 383,00 14,50s:
219-408 175 0 mm ..:~.~...~(~!. t·-.ı._ .. ·_:~.·:;~~.;:) ~C' 503,00 17,70.,<~.~

219-409 200 0
••..01:,. ...... ; ..

.<
..

mm oç;:."';,.:.,,: ~:,ı; ..;-~"'~-;":-:". 570,00 20,20

219-410 250 0 mm 883,00 25,70

219-411 300 0 mm 976,00 27,10

219-412 350 0 mm 1.275,00 28,40
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Birim
Fiyat

No:

219-413

219-414

219-415

219-500

219-600

219-700

219-800

219-801

219-802

219-803

219-804

219-805

219-806

219-1000

219-1100

219-1101

YAPILACAK İşİN CİNSİ

4000 mm

450 0 mm

5000 mm

PN 25-40, 60 mm. uzama alabilir. Genleşme parçaları için 219-400'deki
montajlı fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız aynen uygulanır.

PN 25-40, 30 mm. uzama alabilir. Genleşme parçaları için 219-400'deki
montajlı birim fiyatlar % 20 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız aynen
uygulanır.

PN-16 60 mm. uzama alabilir. Genleşme parçaları için 219-400'deki montaj lı

birim fiyatlar % 20 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız aynen uygulanır.

Körüklü eksenel tip genleşme parçası; (Kompansatör): (Ölçü: Ad.: İhzarat %
80).
Buhar kızgın su ve kalorifer devrelerinde kullanılmak üzere, iki ucu dişli bağlantılı,

laynerii, özel alaşımlı, paslanmaz çelikten, körüklü genleşme parçasının temini,
yerine montajı, çalışır halde teslimi. Çalışma sıcaklığı + 425 "C - 80 oc) PN-16 30
mm. genleşmeli.

ıs 0 mm

200 mm

25 0 mm

320 mm

400 mm

500 mm

Dıştan basınçlı; paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel
tip genleşme parçası; (kompansatör)
Buhar, kızgın su , kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz
çelik eksensel hareketli, basıncın körüğürı dış cidarını etkiiemesini sağlayan karbon
çelikten mamul boru düzeneği olan ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve
hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin
temini yerine montajı, çalışır halde teslimi.
(Çalışma sıcaklığı + 425 °C_ 80 oC.)PN-25-40, (- 20 + iOmm.).

Dıştan basınçlı; paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel
tip genleşme parçası; (kompansatör) 30 mm. genleşmeli.
Diğer özellikler BFT 2 i9- i 000 aynı.

250mm.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

1.625,00

1.800,00

1.950,00

69,00

82,00

96,00

118,00

136,00

152,00

162,00

Montaj
Bedeli
YTL

31,10

33,80

35,20

2,40

2,70

2,70

3,10

3,10

3,60

7,50

ü

219-1102

219-1103

219-1104

219-1105

219-1106

219-1107

219-1108

219-1109

320mm.

40 o mm.

500mm.

650mm.

80 0 mm.

1000 mm.

1250 mm.

iSOo mm.

185,00

201,00

217,00

261,00

311,00

376,00

434,00

516,00

8,70

10,00

11,20

13,70

16,20

17,50

20,00

22,50

219-1l10

219-1111

219-1112

219-1113

219-1114

219-11IS

219-1200

2000 mm.

2500 mm.

3000 mm.

3500 mm.

400 0 mm.

5000 mm.

Dıştan basınçlı ; paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel
tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm. genleşmeli.
Diğer özellikler BFT 2 i9- i 000 aynı.

648,00

838,00

1.350,00

1.625,00

1.950,00

2.825,00

27,40

31,20

37,40

43,70

56,20

75,00
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Birim
Fiyat

No:
219-1201

219-1202

219-1203

219-1204

219-1205

219-1206

219-1207

219-1208

219-1209

219-1210

219-1211

219-1212

219-1213

219-1214

219-1215

219-1300

219-1301

219-1302

219-1303

219-1304

YAPILACAK İşiN CİNSİ

250mm.

320mm.

40 0 mm.

500 mm.

650mm.

80 0 mm.

1000 mm.

1250mm.

1500mm.

2000 mm.

250 o mm.

300 o mm.

350 o mm.

400 0 mm.

500 o mm.

Dıştan basınçlı; paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel
tip genleşme parçası; (kompansatör) 90 mm. genleşmeli.
Diğer özellikler BFT 219-1000 aynı.

250mm.

320mm.

40 o mm.

500mm.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

285,00

323,00

356,00

380,00

454,00

543,00

655,00

826,00

1.080,00

1.296,00

1.557,00

1.864,00

2.567,00

3.231,00

3.736,00

437,00

533,00

645,00

760,00

Montaj
Bedeli
YTL

7,20

8,70

9,4Q

9,40

11,30

13,80

14,80

16,30

18,40

22,50

25,50

30,60

35,70

45,90

61,20

6,80

7,90

9,10

10,20

.:

219-1305

219-1306

219-1307

219-1308

219-1309

219-1310

219-1311

219-1312

219-1313

219-1314

219-1315

650mm.

80 0 mm.

100 0 mm.

1250mm.

1500 mm.

200 o mm.

2500 mm.

300 0 mm.

350 o mm.

4000 mm.

500 omm.

907,00

1.200,00

1.575,00

1.875,00

2.250,00

2.700,00

3.850,00

4.125,00

4.400,00

4.700,00

5.900,00

12,50

14,70

15,90

18,10

20,40

25,00

28,40

34,00

39,70

51,00

68,10
219-1400

219-1401

219-1402

219-1403

219-1404

219-1405

219-1406

219-1407

219-1408

Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşmeParçası:(kompansatör)
Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin
kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısal,yanal ve
eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı,
limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine montajı , çalışır halde teslimi. PN
16, eksenel 30 mm, yanal 75 mm hareketli kornpansatör.

250mm.

320mm.

40 o mm.

50 o mm.

650mm.

800 mm.

100 o mm.

1250mm.

411,00

463,00

495,00

621,00

701,00

838,00

1.025,00

1.200,00

6,80

7,90

9,10

10,20

12,50

14,70

15,90

18,10
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN CİNSİ

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

219-1409

219-1410

219-1411

219-1500

ıSO 0mm.

200 0 mm.

2500mm.

Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genleşme Parçası:(kompansatör)
Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin
kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısal,yanal ve
eksenel hareketli, özel a1aşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı,

limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine montajı , çalışır halde teslimi. PN
16, eksenel60 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör

1.400,00

1.875,00

2.350,00

20,40

25,00

219-1501

219-1502

650mm.

so 0 mm.

788,00

955,00

12,50

14,70
219-1503 1000 mm. 1.175,00 15,90
219-1504 1250 mm. 1.475,00 18,10
219-1505 ıSO 0 mm. I.g25,00 20,40

29,80

36,60

2.750,00

3.750,00

200 0 mm.

2500mm.

219-1506
e-----t----------------------------t-------'-t------'---l
219-1507

220-000 TİTREŞİM YUTUCULARI: (ABSORBERLERİ):(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmernek
ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru
arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine
rnontajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 oC- 80 oc) .

220-100 Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN-16

220-101 iS 0 mm 89,00 3,20
220-102 200 mm 97,00 4,30

220-103 25 0 mm 106,00 4,30

6,40

6,40

5,40

7,50

9,60

10,70

11,80

13,90

132,00

154,00

120,00

169,00

361,00

205,00

246,00

308,00

400 mm

320 mm

500 mm

650 mm

100 0 mm

125 0 mm

800 mm

ıSO 0 mm

220-107

220-106

220-104

220-105

220-11 i

220-log

220-109
22-0_--cI-I~0--+------------------~~~""'----'--,:;:"'7-.....,...----;-----""'""''-'t-------'--'

220-112 2000 mm 486,00 13,90
220-113 250 0 mm 657,00 16,10
220-200 Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN 25-40

BF NO.:220-100'deki montajlı birim fıyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri
zamsız olarak aynen uygulanır.

220-300 Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri); (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80) PN 16
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmernek
ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru
arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısal yanal eksenel olarak i Omm hareket
edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş

titreşim yutucunun temini, yerine morıtajı, çalışır halde teslimi.
(Çalışma sıcaklığı + O"C , +95 oc)

220-301 320mm. 53,50 3,70

220-302 40 0 mm. 56,70 4,10

220-303 50 0 mm. 61,00 4,30

220-304 650mm. 78,00 5,40

220-305 800mm. 92,00 6,40
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

220-306 1000 mm. 119,80 8,60
220-307 1250mm. 160,50 10,70
220-308 1500mm. 196,90 12,80
220-309 2000mm. 260,00 16,10
220-310 250 0 mm. 351,00 21,40
221-000 PİSLİK TUTUCULAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 80)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akışkanın

basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökrne demir veya çelikten,
iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen,
flanşlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun
işyerinde temini ve yerine montajı,

Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500!!m (0,5 mm) ve yukarısı

DN 50 ye kadar 700!!m (0,7 mm) ve yukarısı

DN 150 ye kadarlzüü um ( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır.

221-100 Pislik tutucu, PN-16, buhar için; pres döküm vidalı;

221-101 ıs 0 mm. (112") 10,50 2,20

221-102 200 -mm. (3/4") 13,40 2,50

221-103 25 0 mm. (l ") 16,20 2,50

221-104 320 mm. (I 114") 23,90 2,50

221-105 400 mm. (l 112") 29,60 2,50

221-106 500 mm. (2") 52,50 2,50

221-200 Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su içln; gövdesi pik döküm (()65 denbüyük
çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşh;

221-201 ıs 0 mm. Vidalı veya F1anşlı 24,10 2,90

221-202 200 mm. Vidalı veya Flanşlı 32,70 3,40

221-203 25 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 42,40 3,40

221-204 320 mm. Vidalı veya Flanşlı • ";''>., 57,80 3,40

221·205 400 mm. Vidalı veya Flanşlı
.~

4,00." ~:., , " .\ 70,30

221-206 50 0 mm. Vidalı veya Flanşlı . ,," .. '.~

.: ., ";'. {188,60 4,30

221-207 650 mm. Ftanşlr-: ,.,.. , . ' .': ıft9,40 5,40-,
221-208 80 0 mm. Flanşlı\'c';'· . '-.:- ~::' ,·;;"-163,70 6,20

221-209 100 0 mm. FlanşJj-:: ,c '"
/20800" ' ., , 6,70

221-210 125 0 mm. Flanşlı
.. ;.- ",/,'

331,30 7,70..

221-211 ıso 0 mm. Flanşlı 397,70 9,60

221-212 200 0 mm. Flanşlı 773,30 10,80

221-300 Pislik tutucu, PN- 16, Buhar ve kızgın su için; gövdesi pik döküm, filtresi
paslanmaz çelik vidah veya flanşlı; (Y tipi).

221-301 ıs 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 23,60 3,50
221-302 200 mm. Vidalı veya Flanşlı 33,50 3,40

221-303 250 mm. Vidah veya F1anşlı 40,10 3,40

221-304 320 mm. Vidalı veya F1anşlı 55,90 3,40

221-305 400 mm. Vidalı veya Flanşlı 68,20 3,90

221-306 500 mm. Vidalı veya Flanşlı 76,40 4,20

221-307 65 0 mm. Flanş1ı 121,00 5,30

221-308 800 mm. F1anşlı 168,00 6,10

221-309 100 0 mm. Flanşlı 213,00 6,60

221-310 125 0 mm. F1anşlı 322,60 7,60

44



Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
221-311 150 0 mm. Flanşlı 445,00 9,50
221-312 200 0 mm. Flanşlı 737,00 10,60
221-400 Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, 0

65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı;

221-401 15 0 mm. Vidalı veya F1anşlı 102,00 2,80
221-402 20 0 mm. Vidalı veya F1anşlı 130,00 3,40
221-403 25 0 mm Vidalı veya Flanşlı 174,00 3,40
221-404 320 mm. Vidalı veya Flanşlı 232,00 3,40
221-405 40 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 269,00 3,90
221-406 50 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 382,00 4,20
221-407 650 mm. F1anşlı 715,00 5,30
221-408 80 0 mm. F1anşlı 911,00 6,10
221-409 100 0 mm. Flarışlı 1.150,00 6,60
221-410 125 0 mm. Flanşlı 1.750,00 7,60
221-411 150 0 mm. Flanşlı 2.275,00 9,50
221-412 200 0 mm. F1anşlı 4.050,00 10,60
221-500 Pislik tutucu, (Y tipi) PN 25-40, buhar ve kızgın su için; gövdesi çelik döküm,

filtresi paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı;

221-501 15 0 mm. Vidalı veya F1anşlı 60,50 2,80
221-502 200 mm. Vidalı veya Flanşlı 73,70 3,40
221-503 250 mm. Vidalı veya Flanşlı 86,90 3,40-,:'.':'~';;:'.~':::'''',..
221-504 •,;;.,t' {'~ "'- '<"":o.. 320 mm. Vidalı veya F1anşlı 102,00 3,40""221-505 i/"

iÜ-~ ...........: ...... ",,:o.,
40 0 mm. Vidalı veya F1anşlı~:.ı, .? ~~"\ 130,00 3,90

221-506 .l L: /,....;> , .,~\ ~~ ~"\. 500 mm. Vidalı veya Flanşlı 163,00 4,20i, .

~ ·~~t;· ~ ....~~-~ "~
... ~ :.',.. • j~.

Flanşlı221-507 ! -f:1 ~~ 65 0 mm. 269,00 5,30
221-508 \"Ii~.~~ '.'~~.~.\_,,~~~,:~,~Y~,~ ~!tt· 80 0 mm. Flanşlı 291,00 6,10

221-509 "(~~ ,tlj,.,!,;.<A~·~ '{'ii ~:T~.~f:;; .:(if 1000 mm. Flanşlı 507,00 6,60
221-510 ii',;.... ·. ....:... ,.... ,.../ 125 0 mm. F1anşlı 715,00 7,60. c,,,>., ... ,;

221-511 150 0 mm. F1anşlı 976,00 9,50
221-512 200 0 mm. F1anşlı 1.475,00 10,60
221-600 Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için; gövdesi çelik döküm, süzgeci

paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;

221-601 150 mm. Vidalı veya F1anşlı 63,00 2,80
221-602 20 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 80,00 3,40
221-603 25 0 mm. Vidalı veya Flanşlı 95,00 3,40
221-604 320 mm. Vidalı veya Flanşlı 130,00 3,40
221-605 400 mm. Vidalı veya Flanşlı 147,00 3,90
221-606 50 0 mm. Vidalı veya F1anşlı 191,00 4,20
221-607 65 0 mm. Flanşlı 395,00 5,30
221-608 800 mm. Flanşlı 477,00 6,10
221-609 100 0 mm. F1anşlı 629,00 6,60

221-610 125 0 mm. Flanşlı 889,00 7,60

221-611 1500 mm. Flanşlı 1.175,00 9,50

222-000 KONDENSTOPLAR (KONDENS AYIRIClLAR): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).

222-100 Termodinamik tip, vidalı:

40 Atmosfer işletme basıncında, 250 "C sıcaklığa kadar dayanıklı, gövde, kapak,
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAKİşİN cİNsİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

disk ve oturma yüzeyleri paslanmaz çelikten, katoloğu idarece onanmak kaydıyla

seçilecek TSE kalite belgeli, kondenstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi
ve çalışır halde teslimi.

222-101 ıs 0 mm. (1/2") 70,00 2,40
222-102 200 mm. (3/4") 94,00 2,80
222-103 250 mm. (I ") 146,00 2,70
222-104 320 mm. (I 114") 170,00 3,10
222-105 400 mm. (I 112") 187,00 3,10
222-106 500 mm. (2") 193,00 3,60

222-200 Termostatik tip vidalı;

(TS- 3144).10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapağı temper
döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya
tombaktan, supap veya supapın oturma Yuvaları paslanmaz pirinçten mamul
katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek TSE uygunluk belgesini haiz
kondenstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesive çalışır halde teslimi.

222-201 IS 0 mm. (112") 55,00 2,60

222-202 20 0 mm. (3/4") 59,00 2,60

222-203 25 0 mm. (l") 65,00 2,60

222-204 32 0 mm. (I 114") 80,00 2,90

222-205 40 0 mm. (I 112") 87,00 2,90

222-206 50 0 mm. (2") 110,00 3,40

222-300 Şamandıralı tip, el basıncı ile hava tahliyeli, llanşlı;

8 atmosfer işletme basıncına dayanıklı gövdesi dökme demir şamandırası paslanmaz
çelik veya bakırdan valf, iğne ve yuvası paslanmaz çelik valf mekanizması pirinçten
katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek TS kalite belgeli kondenstopun işyerinde

temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

IS 0 mm

250 mm

320 mm

91,00 3,50

104,00 4,10

122,00 4,10

150,00 4,10

193,00 4,80

221,00 5,10

100,00 3,00

119,00 3,60

132,00 3,60

158,00 3,80

184,00 4,40

242,00 4,70
O.' :,'. ~OO ,'o •••:

500 mm

IS 0 mm

400 mm

320 mm

400 mm

200 mm

250 mm

200 mm

500 mm

Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, llanşlı; diğer özellikler: 222-
300'ün aynı; f"'J,"':::""~;';c""':,c

Ters kovalı tip el ile hava boşaltmalı, llanşlı;

LO Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövde ve kapak kısmı dökme demir, valf
mekanizması, iğne, yuva kovası paslanmaz çelikten, katoloğu idarece onanmak
kaydı ile seçilecek, TSE kalite belgeli, kondenstopun işyerinde temini. Yerine monte
edilmesi, çalışır halde teslimi.

222-301

222-401

222-400

222-303

222-306

222-305

222-302

222-304

222-406

222-403

222-402

222-500

222-404

222-405

"">,
( \

U

222-501 IS 0 mm 49,00 3,20

222-502 200 mm 61,00 3,80

222-503 250 mm 108,00 3,80

222-504 320 mm 164,00 3,80
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
222-505 400 mm 184,00 4,40
222-506 500 mm 314,00 4,70
222-600 Ters kovalı tip, termostatik hava boşaltmalı, flanşlı; diğer özellikler: 222-S00'ün

aynı;

222-601 IS 0 mm 49,00 3,20
222-602 200 mm 72,00 3,80e--
222-603 250 mm 108,00 3,80
222-604 320 mm 164,00 3,80
222-605 400 mm 230,00 4,40
222-606 500 mm 308,00 4,70
222-700 Şamandıralı, gövdesi pik döküm, bütün çalışan iç aksarnı krom nikelli

paslanmaz çelikten, termostatik hava tahliyeli, sanayi tipi, PN-16;

222-701 15 0 mm. (l/2") 54,00 2,50

222-702 200 mm. (3/4") 80,00 2,80
222-703 250 mm. (I ") 132,00 2,80
222-704 320 mm. (I l/4") 189,00 3,20
222-705 400 mm. (I l/2") 254,00 3,20

222-706 500 mm. (2") 378,00 3,80

223-000 GÖZETLEME CAMLARı:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Borularda akışı ve bilhassa kondenstoplarm normal çalışıp çalışmadığını kontrol
amacı ile monte edilecek, basınca tabi olarak pirinç, kızıl döküm, dökmedemir veya
çelikten; akışkan sıcaklığına dayanıklı, camı dahil, komple işyerinde temini ve
yerine montajı. (Prospektüsü onandıktan sonra monte edilecektir.)

223-100 Flanşlı; PN-16

223-101 IS 0 mm
- ........... 1 •.,.-:·,•...:.:-.::::.:"......... , 26,00 3,20

223-102 200 mm .". '[;''::~ 28,00 3,80.•.. -. '.~ ., ,'·i. -'c<.
223-103 250 mm

_.r .;~ .
"ıl' ~:~~'~~ 31,00 3,80'..' ~ .........~ . ~';:.

223-104 320 mm ":::" .. o':'~' .Ô', ....;. .~. ".
i, "0 ":,,' /i"" r ". '"' ,'., ~ 34,00 3,80;: -" .~,. ,; :. . .,.~; ';'\'

223-105 400 mm :'1~ (~r ;..~ \. '. '~..·:,'v .•· ..,

.. ",-I

?? ?f.i .'~:; 38,00 4,40

223-106 500 mm 'i;:n.,':> 'o',::.~>..::-'._:'/.( 42,00 4,70

223-107 650 mm ;\'" '\A '. .. ':>.~.;/ 48,00 5,90
223-108 800 mm

ı ... .-r..
":_.-~ ... ;';l- ..<..;'" 61,00 6,80

223-109 100 0 mm 67,00 7,40
224-000 OTOMATİKHAVA ATMA ctaxzı. (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80) (TS-7817).

Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek,
uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökrne demir
pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın

işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde.teslimi.

224-100 Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı PN- 16.

224-101 15 0 mm.. (l/2") 13,00 2,50

224-102 200 mm. (3/4") 16,50 2,50

224-200 Otomatik hava atma cihazı, buhar için, flanşlı PN- 16.

224-201 IS 0 mm 34,30 2,90

224-202 200 mm 44,00 3,40

224-203 250 mm 49,00 3,40

224-204 320 mm 58,00 3,40

224-205 400 mm 69,60 4,00
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
224-206 SO 0 mm 76,00 4,30
224-300 Otomatik hava atma cihazı, su için;

224-301 IS 0 mm. (112") 13,00 2,20
225-000 AYIRICILAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).

Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yağ ve suyu
ayıracak özellikte, basınç ve sıcaklığa tabi olarak dökrnedemir veya çelikten eihazın

işyerinde temini ve yerine montajı. .

225-100 Hava Ayırıcı;

ısıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129
standartlarına uygun malzemeden mamul, PNI6 sınıfında imal edilmiş gövdesi,hava
ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan,
gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120
"C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayıncısının işyerinde

temini ve montajının yapılması

225-110 Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı;

zzs-ın Ls 0 mm. (l/2") 282,00 23,70
225-112 200 mm. (3/4") 360,00 23,70
225-113 25 0 mm. (1") 397,00 26,40

225-114 320 mm. (1 114") 536,00 31,60
225-115 400 mm. (1 112") 608,00 36,90
225-116 50 0 mm. (2") 720,00 46,10
225-120 Kaynaklı Hava Ayırıcı;

225-121 500mm. 2.075,00 137,10

225-122 650mm. 2.200,00 145,00

225-123 80 o mm. 3.050,00 155,60
225-124 1000mm. 3.300,00 171,40
225-125 1250mm. -.>.~" ."';;:~~''',<,~ 4.050,00 195,10
225-126 1500mm. )' ...... ~':, ~(,~J.~.

,
4.575,00 226,00'1',

225-127 2000mm. " _' '~'::':,"~ ..:1?~ .. ~~.\i~' ~~. 5.675,00 255,70
225-130 Flanşlı Hava Ayırıcı; ~ ~: ;: {('-:' ç:'\1e~~ •.
225-131 500mm ~~. o:ı. \ .....::~.f" j."" "'t II 2.275,00 97,60' ~.:' ~,~ \, ; .~".,. .;1'.,- }~ ~ ~

225-132 650mm. ':t\~~' :'~:,~~~'{~:~:"':;i~~.~., ~L.i 2.400,00 102,80
225-133 800mm. ~.~.1.:~~.~:~ ·~r-::,~_;;~:=:d#:;~~:d;!' 3.375,00 112,10
225-134 1000 mm.

·~t~

':'':''::-':-'':-''''~ 3.625,00 121,30
225-135 1250mm. 4.475,00 131,80
225-136 ISO 0 mm. 4.975,00 151,60
225-137 2000mm. 6.075,00 171,40
225-200 Tortu Ayıncı;

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına

uygun PNI6 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanrnaz çelik veya
muadili tortu toplayıeı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için
küresel vanası bulunan, 120 "C su ve maksimum LO bar işletme basıncında

çalışabilen tortu ayıncısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

225-210 Kaynaklı Tortu Ayırıcı;

225-211 500 mm. 1.800,00 124,60

225-212 650 mm. 1.900,00 131,80
225-213 80 o mm. 2.650,00 141,40

225-214 1000mm. 2.875,00 155,80

225-215 1250mm. 3.525,00 177,40
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Birim
Fiyat

No:
225-216

225-217

225-220

225-221

225-222

225-223

225-224

225-225

225-226

225-227

225-500

225-510

225-511

.225-512

225-513

225-514

225-515

225-516

YAPILACAK İşİN CİNSİ

ISO0 mm.

2000mm.

Flanşlı Tortu Ayırıcı;

500mm.

650mm.

800mm.

1000mm.

1250 mm.

1500mm.

200 0 mm.

DOGALGAZ FİLİTRELERİ:(Ölçü: Ad.;İhzarat: % gO)(TSE 10276)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23IEC Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TSE kalite uygunluk belgeli,
doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın

taşındığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin işyerinde

temini ve yerinde montajı.

Kullamm basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler:

DNI5 (1/2") Vida1ı

DN20 (3/4") Vida\ı

DN25 (1n) Vida1ı

DN32 (l114 n
) Vida\ı

DN40 (I 1/2n
) Vida1ı

DN50 (2n
) Vida1ı

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

3.950,00

4.925,00

2.000,00

2.125,00

2.925,00

3.150,00

3.875,00

4.300,00

5.275,00

31,00

34,00

37,00

45,00

46,00

64,00

Montaj
Bedeli
YTL

206,10

232,50

88,70

93,50

101,90

110,30

119,80

137,80

155,80

3,30

3,90

4,90

4,90

( "\

U

225-520

225-521

225-522

225-523

225-524

225-525

225-526

225-530

225-531

225-532

225-533

225-534

225-535

225-536

225-540

225-541

225-542

225-543

225-544

225-545

225-546

225-547

225-548

Kullamm basıncı 2 Bar'a kadar olan flanş1ı filtreler:

DN65 (21/2 n
) flanş1ı

DN80 (3") flanşh

DNIOO (4n
) fIanş1ı

DNI25 (S") flanş1ı

DNI50 (6n
) flanşlı

DN200 (8n
) flanş1ı

Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler:

DNI5 (1/2") Vida1ı

DN20 (3/4") Vida\ı

DN25 (l n) Vida1ı

DN32 (11/4 n
) Vida1ı

DN401/2 n
) Vidah

DN50 (2n
) Vida\ı

Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler:

DN25 (1n) fIanş1ı

DN32 (1 1/4n
) flanş1ı

DN25 (1 1/2n) flanş1ı

DN25 (2 n) flanş1ı

DN65 (21/2 n
) flanş1ı

DN80 (3n) flanş1ı

DNI00 (4") flanş1ı

DN125 (S") flanş1ı

262,00

302,00

549,00

1.275,00

1.300,00

4.350,00

36,80

37,50

43,50

55,00

56,00

74,00

102,00

142,00

155,00

172,00

302,00

401,00

726,00

1.456,00

6,20

7,10

7,70

8,90

11,10

12,40

3,30

3,90

3,90

3,90

4,60

4,90

3,90

3,90

4,60

4,90

6,20

7,10

7,70

8,90
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
225-549 DN150 (6") tlanşlı 1.581,00 11,10
225-550 DN200 (8") tlanşlı 2.769,00 12,40
226-000 DEBİ (AKIŞ) KONffiOL CİHAZI: (Ölçü: Ad., İhzarat: % 80)

Motor, kornpresör, pompa soğutma suyu, cebri sirkülasyonlu kazan vb. cihazların

sirkülasyonunu kontrol ederek debinin belli bir değerin altına düşmesi halinde
elektrikli devrelere kumanda edecek, katoloğu idarece onanmak kaydı ile seçilecek
cihazın işyerinde temini, yerine montajı, kontrol edilecek cihaz ile elektrikli
bağlantıları ve ayarlarm yapılması dahil, çalışır halde teslimi.

226-100 Flanşlı veya vidalı tek veya çok kutuplu 170 oC kadar;

226-101 150 mm 137,00 3,40
226-102 200 mm 144,00 4,00
226-103 250 mm 151,00 4,30
226-104 320 mm 180,00 5,40
226-105 400 mm 213,00 5,40
226-106 500 mm 236,00 6,20
226-107 650 mm 264,00 6,70
226-108 800 mm 284,00 7,70
226-109 100 0 mm 307,00 9,60
226-110 125 0 mm 345,00 10,80
226-111 150 0 mm 454,00 11,30
226-112 175 0 mm 520,00 11,90
227-000 GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için); (TS-549) (Ölçü Ad.:

İhzarat % 80).
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, rS-549'a uygunluk belgeli, ufak çapta
olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan, daha büyük çapta olanlar vidalı, pirinç veya
bronzdan daha büyük çaptakiler, tlanşlı ve dökrnedemirden, menteşeli veya oturmalı

klapeli veya bilyeli yatay veya dik konumlarda çalışabilen sızdırmaz geri tepme
ventilinin işyerinde temini ve yerine rnontajı,

227-100 Pirinç adi döküm; BF. No.: 227-200'deki montajlı birim fiyatlar % 20
eksiıtilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

227-200 Pirinç pres döküm vidalı:

227-201 150 mm (1/2") 8,00 2,50
227-202 200 mm (3/4") 10,60 2,80
227-203 250 mm (1") 16,00 2,80
227-204 320 mm (1 114")

.".:'C _"'_ 27,50 3,20... , .

227-205 400 mm (i 1/2") .;i f ' .;:,/., (f ô. ._ . ........
33,00 3,20-:.......~ "'t~~.

227-206 500 mm (2") ~i ~~;<- .;;:."

_.~ -:,,":;,:, 52,00 3,80·r' ... ~ ........ ,-. ..
227-207 650 mm (2 112") ~: ~X .~~;~ .t:?~!~~·'·" ~..~ ..._.,,~ ~~~~. ~L - -
227-208 800 mm (3") 'i ~i ~~ ~:. \":~~.~~."" .' t J ~~' - -
227-300 Flanşlı döküm gövdeli; 'X,,Ct' '~,. >::,C,>;' t '-'cf'f/l

\?~ -.:.'''!: " ~ ':\"

227-301 650 mm "li~~i- .ıJi~,~>,: .. ~i.'"
O'!,;' ~._.

,,;~~:.i
5,90.~~<~ .> r 64,00

227-302 800 mm ".. ~'~:,' .~ .: ,~.
~"

79,00 7,10

227-303 1000 mm 99,00 8,20

227-304 125 0 mm 145,00 10,60

227-305 1500 mm 201,00 11,80

227-400 Bronz, yatay çalışırgeri tepme ventili;

227-401 150 mm (1/2") 13,00 2,50

227-402 200 mm (3/4") 18,00 2,80
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Birim
Fiyat

No:
227-403

227-404

227-405

227-406

227-407

227-408

227-600

227-601

227-602

227-603

227-604

227-605

227-606

227-607

228-000

228-100

YAPILACAK İşİN CİNSİ

250 mm (1")

320 mm (1114")

400 mm (1 112")

500 mm (2")

650 mm (2 112")

800 mm (3")

Bronz, düşey çalışır geri tepme ventili; (Kuyu için);

20 0 mm (3/4")

25 0 mm (1")

32 0 mm (1114")

40 0 mm (l 1/2")

50 0 mm (2")

65 0 mm (2 112")

80 0 mm (3")

GERİ TEPME VENTİLLERİ:(Buhar ve kızgın su için); (Ölçü: Ad.: İhzarat%
80).
Projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere TSEkalite belgeli, basınç ve sıcaklığa

tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe

veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte, kesit görünüşü, malzeme cinsi, çalışma
sıcaklık ve basıncını veren katoloğu idarece onanmak kaydıyla seçilecek ventilin
işyerinde temini ve yerine montajı,

Pik döküm gövdeli, k1apeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya
flanşlı; PN 16; (TSE kalite belgeli);

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

24,50

34,00

47,00

66,00

89,00

117,00

13,00

16,50

22,40

28,30

52,00

56,50

67,00

Montaj
Bedeli
YTL

2,80

3,20

3,20

3,80

4,40

4,70

2,50

2,80

2,80

3,20

3,20

3,80

4,40

228-101

228-102

228-103

228-104

228-105

228-106

228-107

228-108

228-109

228-110

228-1II

228-112

228-200

228-201

228-202

228-203

228-204

228-205

228-206

228-207

228-208

228-209

228-210

150 mm

200 mm

25 0 mm

320 mm

40 0 mm

50 0 mm

650 mm

800 mm

100 0 mm

125 0 mm

150 0 mm

200 0 mm

Geri tepme ventili, çelik döküm gövdeli, flanşlı k1apeli, PN 40 (TSE kalite
belgeli);

150 mm

200 mm

250 mm

320 mm

400 mm

500 mm

650 mm

800 mm

100 0 mm

125 0 mm

33,00 3,40

37,50 4,00

48,00 4,00

62,50 4,00

77,00 4,70

100,00 5,10

125,00 6,30

185,00 7,30

235,00 8,00

331,00 8,70

466,00 9,10

928,00 11,40

65,00 3,40

75,00 4,00

102,00 4,00

141,00 4,00

160,00 4,70

220,00 5,10

386,00 6,30

451,00 7,30

602,00 8,00

752,00 8,70
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Birim
Fiyat

No:
228-211

228-212

228-300

YAPILACAK işİN CİNSİ

150 0 mm

2000 mm

Çelik döküm gövdeli, PN 25-40; baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya
flanşlı; (TSE kalite belgeli);

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

1.050,00

2.000,00

Montaj
Bedeli
YTL

9,10

11,40

228-301

228-302

228-303

228-304

228-305

228-306
i-
228-307

228-308

228-309

228-310

228-311

15 0 mm.

200 mm.

25 0 mm.

320 mm.

400 mm;

500 mm.

650 mm.

80 0 mm.

100 0 mm.

125 0 mm.

150 0 mm.

VidaIı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanşlı

VidaIı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanş\ı

VidaIı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

90,00

107,00

132,00

183,00

214,00

286,00

501,00

638,00

827,00

1.100,00

1.450,00

3,40

4,00

4,00

4,00

4,70

5,10

6,30

7,30

8,00

8,70

9,70

228-400 Geri tepme ventili, PN 16; gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya
vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli).

supaplı,

228-401

228-402

228-403

228-404

228-405

228-406

228-407

228-408

228-409

228-410

228-411

228-412

15 0 mm.

200 mm.

25 0· mm.

32 0 mm.

40 0 mm.

500 mm.

650 mm.

800 mm.

100 0 mm.

125 0 mm.

ıSO 0 mm.

2000 mm.

VidaIı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanşlı

VidaIı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanşlı

VidaIı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanşlı

FlanşIı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

59,00

64,00

81,00

LI 7,00

135,00

185,00

220,00

288,00

395,00

620,00

851,00

1.484,00

3,40

4,00

3,60

3,60

4,20

4,50

5,70

7,30

8,00

9,10

10,10

11,40

228-500 Geri tepme ventili; PN 25-40; Gövdesi paslanmaz çelik döküm, yaylı veya
supaplı teflonitli vidalı veya flanşlı; (TSE kalite belgeli).

228-501

228-502

228-503

228-504

228-505

228-506

228-507

228-508

228-509

228-510

228-511

ıs 0 mm.

·200 mm.

250 mm.

320 mm.

400 mm.

500 mm.

650 mm.

800 mm.

100 0 mm.

125 0 mm.

150 0 mm.

Vidalı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanşlı

VidaIı veya Flanşlı

Vidalı veya Flanşlı

VidaIı veya Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

Flanşlı

172,00

201,00

279,00

362,00

468,00

641,00

919,00

1.275,00

1.725,00

2.550,00

3.400,00

3,40

4,00

4,00

4,00

4,70

5,10

6,30

7,30

8,00

9,10

10,10

228-600

228-601

228-602

Geri tepme ventili PN 16 gôvdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik
(flanşlar arası uygulanan dısco tip.)(TSE kalite belgeli)

150mm.

200mm.

59,00

64,00

2,90

2,90
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

228-603

228-604

228-605

228-606

250mm.

320 mm.

400 mm.

500mm.

81,00

114,00

122,00

172,00

3,80

3,80

4,80

5,70
228-607

228-608

650 mm.

800 mm.
218,00

268,00

6,70

7,60
228-609 1000 mm. 347,00 8,60
228-700 Geri tepme ventili PN 25-40 gövdesl gövde ve iç aksam komple paslanmaz

çelikten, (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) (TSE kalite belgeli)

228-701 150 mm. 99,00 2,90
228-702 200 mm. 122,00 2,90
228-703 250 mm. 155,00 3,80
228·704 320 mm. 203,00 3,80
228-705 400 mm. 213,00 4,80
228-706 500 mm. 276,00 5,70
228-707 650 mm. 418,00 6,70
228-708 800 mm. 555,00 7,60

8,60684,00

11,60 2,20

13,50 2,60

18,30 2,60

30,80 2,90

37,60 2,90

47,20 3,40

254,00 8,10

371,00 8,30

436,00 9,70

717,00 11,10

944,00 12,50

1.300,00 13,90

278,00 7,30

409,00 8,00

504,00 9,10

770,00 10,10

1.000,00 11,40

. ~." .;..~ -~-' ,:~."

(1")

(2")

(1/2")

(3/4")

(i 112")

(i 114")

1000 mm.

20 0 mm.

25 0 mm.

100 0 mm

320 mm.

15 0 mm.

40 0 mm.

500 mm

50 0 mm

400 mm

50 0 mm.

65 0 mm

320 mm

400 mm

80 0 mm

650 mm

80 0 mm

32 0 mm

Emniyet ventili; Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16;

Emniyet ventili; pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı,

flanşlı PN 16; (TSE belgeli).

Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani ( tam) kalkışh, tip
flanşlı PN 16; (TSE belgeli).

229-100

229-000

229-201

229-200

229-106

229-300

229-202

228-709

229-104

229-102

229-103

229-206

229-105

229-303

229-101

229-302

229-301

229-203

229-304

229-205

229-305

229-204

EMNİYET CİHAZLARI: (Ölçü Ad.: İhzarat: % 80). (TS EN ıso 4126-1, 4,
6,7)
TSE uygunluk belgeli, basınçlı, kaplarda emniyet temin edecek; kesit görünüşü

malzeme cinsi, ölçüler, akışkan basınç ve sıcaklık değerlerini veren katoloğu idarece
onanmak suretiyle seçilecek, supap, yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk
yapmadan çalışacak emniyet cihanın yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler

halde teslimi. ':":'<. ,-,.':'t,.
f--------1
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

229-306 100 0 mm 1.450,00 12,60
229-400 Emniyet düdükleri;

229-401 En düşük su seviyesi düdüğü. 17,10 3,20
229-402 En yüksek basınç düdüğü. 21,40 3,20
230-000 TEKNİK YALıTıM (Taş yünü ve Camyünü ile): İhzarat:% 40 (TS 901-1 EN

13162, TS ISO 8142) (*)
Carnyünü ve Taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemeleri kullanılmadığında, rabitz
teline dikili taş yünü şilte 90 kg/m' yoğunluktan. taş yünü levha 70 kg/m"
yoğunluktan aşağı olmayacaktır. Taş yünü şilte ve levhalann içerdiği klor miktan <
LO ppm olmalıdır.NOT: (2500C'nin üzerindeki sıcaklıklarda 6500C'ye kadar taş

yünü prefabrik boru kullanılacaktır.)

230-100 Şilte tipi cam yünü teknik izolasyon malzemesi kullanılarak yapılıp üzeri alçı

kışırla kaplamalı izolasyon; (Ölçü: m2)(*)(**)
Depo, sac vb. gibi düz yüzeylerin pasının temizlenmesini ve iki kat sülyerı ile
boyanmasını müteakip, oluklu mukavvalı veya rabitz telli şilte tipi beyaz cam yünü
teknik izolasyon malzemesi ile aşağıda belirtilen kalınlıkta izolesi; çapı en az 0,6
mm. olan galvanizli rabitz telinin beher metrede en az i Odefa olmak kaydı ile 400
mm. çapa kadar en az 0,6 mm., 400 mm.den büyük çaplarda en az 0,7 mm.
galvanizli telle;tank izolasyonlarında ise, galvanizli ambalaj bandı ile iyice sanlması;

200 mm. veya daha büyük çaplı cihazlarda muhakkak mesafe tutuculannın

kullanılması ve munzam masraflarının temini için üzerine çember geçirilmesi,
muayeneden geçirilmesi şart olan basınçlı kap ve cihazlarda; mesafe tutuculannın

kaynak ile tespiti; çapları i m.'ye kadar olan tesislerde mesafe tutucularının 20x2
mm.lik lamadan, çapları i m'den büyük tesislerde mesafe tutucularının 20x3 mm.lik -' . -
lamadan kıvrılmak suretiyle yapılması; Isı köprülerine mani olmak maksadı ile ,_,O ".'.

• _or . '. - .....,...-
mesafe tutucu kolları ile dış çember arasına en az 5 mm. kalınlıkta amyant fitil :'~'. ;

" -. ;':" --
./ "

.
ı.::~.

konması; çok büyük çaplı tankların etrafını saran mesafe tutuların dış çemberlerinde .,
d.{~

_..-

iii?)
genleşmelere karşı genleşme aralıkları bırakılması; izolasyonun üzerine iyi cins, " ,.
beyaz renkte saf alçı ile elyaflı asbest karışımın 5 mm. kalınlıkta sıvanması; birinci ' :~.;; ..' ; "

'-~";", ';

kat kurumadan az önce 5 mm. kalınlıkta ikinci katalçı elyaflı asbest kanşımı sıva
'\

:~ ':}~ ':"ir?:),

tatbiki; bir haftalık kuruma süresini takiben hazırlanan alçı sütü ile muamele edilerek ":i':

el ve şablon yardımı ile yüzeylerin iyice düzeltilmesi, cam tülü (FT 66 veya benzeri)
.

-> '" .':K ~J

ile tutkallanarak sarılması nemli yerlerde alçı tabakasının üzerine m2'ye 400 gram .. ;.~.:~.

TS 103'deki bitümlü astar sürülmesi ; 3-4 saat kurutulduktan sonra TS-I05'de .' .,'. -- .~:::~:~:

özellikleri belirtilen tip-2'deki bitümün m2'ye i kg olacak şekilde sürülüp (En çok
160 oC'da) soğumadan bitüm emdirilmiş (fabrikasında veya şantiyede) cam tülü
(fibro cam FT 66 veya benzeri) ile sarılması nemsiz yerlerde uygun renkte yağlı boya
ile iki kat boyanması (borularda ve çok uzun tanklarda koruyucu alçı kaplamada her
3 m'de bir 3-4 cm. genişliğinde genleşme aralığı bırakılarak çatlamaya karşı tedbir
alınacaktır.) Sülyen bedeli hariç. (Rabitz telli beyaz cam yünü kullanılırsa montajlı

birim fiyatlar % 20 artırılacaktır.)

230-101 Camyünü 2 cm. kalınıtkta - -
230-102 Cam yünü 3 cm. kaltnltkta 1l,70 4,20

230-103 Cam yünü 4 cm. kalınıtkta 12,50 4,20

230-104 Cam yürıü 5 cm. kalınlıkta 15,30 4,20

230-105 Cam yünü 6 cm. kalınltkta 17,40 4,20

230-106 Cam yürıü 8 cm. kalınıtkta 20,80 4,20

230-107 Cam yünü i Ocm. kalınlıkta 25,00 4,20

230-200 Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri
a!.üminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı rsı yalıtımı;

(Olçü: m2)
Depo, sac vb. gibi düz yüzeylerin pasının temizlenmesini ve iki kat sülyen ile
boyanması müteakip, şilte tipi rabitz telii 90 kg/m3 yoğunluğundaki taş yünü şilte

veya 70 kıvm3 yoğunluğundaki taş yünü levha teknik yalıtım malzemesi ile yalıtımı;

200 mm. veya daha büyük çaplı cihazlarda muhakkak mesafe tutuculannın

kullanılması; muayeneden geçirilmesi, şart olan basınçlı kap ve cihazlarda, mesafe
tutucuların kaynak ile tespiti; çapı i m.'ye kadar olan tesislerde mesafe tutucuların

20x2 mm.'lik lamadan; çapları lm.'den büyük tesislerde rnesafe tutucuların 20x3
mm.'lik lamadan kıvrılmak sureti ile yapılması; ısı köprülerine mani olmak maksadi

(*)Boru izolasyonlarında 60 kg/m3'lük mukavvalı beyaz şilte tipi cam yünü yerine 18kg/m3'lük san renkli bakalitli şilte tipi cam yünü

kullanılmasıhalinde ilgili montajlt birim fiyatlar %60 eksik ödenecektir.
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Birim MontajIı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
ile mesafe tutucu kolları ile dış çember arasına ve dış çember ile kaplama sac!
arasına en az 5 ınm. kalınhkta ısı köprülerini önleyici tabaka konması, çok büyük
çaplı tankların etrafını saran mesafe tutucuların dış çemberlerinde genleşmelere karşı

genleşme aralıkları bırakılması; yahtım çevre uzunluğu 300 mm.'den büyük
olduğunda 0,8 mm.; 300 mm.'den küçük olduğunda 0,6 mm. kalınhkta alüminyurnu,
yalıtım iizerine ek yerleri en az 5 cm. ve birbiri üzerindeki ekleri ise, en az 5 cm.
olacak şekilde kaplanması, alüminyum koruyucuların her parçasına, enine ve boyuna
kordon yapılması; monte edildikten sonra sökülmeyecek olanların perçin; sökülme
ihtimali olanların ise; alaşımlı ve paslanmaz plastik/neopren contalı cıvatalar ile her
LO cm'de bir tespiti; alüminyum koruyucunun son bulduğu yerlere 2 veya daha çok
parçalı ve dış çevresine kordon çekilmek suretiyle dayanıkhlığı arttınlmış olan
levhaların yapılması, 10" 'den büyük boruların projesine uygun kalınlıkta taş yünü
şilte ile yalıtılması ve boyuna ek yerlerinin 1,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik tel ile
dikilmesi, her 30 cm'de bir 1,2 mm kahnhkta paslanmaz çelik telle bağlanması, dış

çapı 300 mm'yi aşan yalıtım uygulamalarında yalıtım en üst katınanına enine
bağlantı teli yerine her 30 cm'de bir en az 13 mm genişlikte ve 0,5 mm kalınlıkta

paslanmaz çelik veya alüminyum banttan bağlantı yapılması ve üstünün alüminyum
ile kaplanması ve her 20 cm'de bir plastik/neoprencontalı vidalar veya her 30 cm'de
bir en az 13 mm genişlikte ve 0,5 mm kalınhkta paslanmaz çelik veya alüminyum
bant ile tespit edilmesi. (*) Isı ve ses yalıtımında 125 kg/m3yoğunluğundaki telli taş
yünü şilte kullanıldığında ayrıca montajlı birim fiyat % 45, 110 kg/m3
yoğunluğundaki taş yünü levha kullanıldığında % 60 artırılarak uygulanacaktır.

Not.(Yoğunluğu 70-80 kg/m3 olan taş yünü telli şilte tipi malzeme ısı ve ses
yalıtımında kullanılmayacaktır.) (Birim fiyata sülyerı boya dahil değildir.)

230-201 3,0 cm kahnlıkta rabitz telli taş yünü şilte 28,80 11,90
230-202 4,0 cm kalınhkta rabitz telli taş yünü şilte 31,70 11,90
230-203 5,0 cm kalınhkta rabitz telli taş yünü şilte 35,70 11,90
230-204 6,0 cm kahnhkta rabitz telli taş yünü şilte

"~,O , .... ~_\. "'; -....
38,60 11,90,:' , "o

230-205 8,0 cm kahnhkta rabitz telli taş yünü şilte '°ı'
,.

(~,o ,>' 46,30 11,90e-, .. ... ~. .>;»

230-206 10 cm kalınhkta rabitz telli taş yünü şilte
:)

.,
.:',"1.' -, .'•• ,:'0 '.:, "'\ ',~.'."' 52,90 11,90~\ ,- . ,

230-207 4,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha ~;.: ~~ ~..~: \~ .':.~:.. ,.'
" c: ...

;.:,,: ~

( .,: .~ ı 27,10 11,90
230-208 5,Ocm. kalınlıkta taş yünü levha .,' C~~~ .'. " : ,:: ~'<i "il,.' 29,90 11,90. . c••

"
230-209 6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha '"~,""'>

.. ;~.~

": '. <'o .f;f· 32,70 11,90
230-210 8,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha '. '.-;'......

,'o 11,90. 38,00
230-211 10 cm. kalınhkta taş yürıü levha 42,40 11,90
230-212 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 66,30 11,90
230-213 12 cm. kalınlıkta taş yünü levha 55,50 11,90
230-300 Boru İzolasyonu; oluklu mukavvah cam yünü teknik İzolasyon ile BFf 230-

100'e uygun olarak yapılmış üzerl alçı kışırla kaplı; (Ölçü: m) (**)(****)(*)(**)
(Bu izolasyon 250-550 "C arası işletme sıcaklığındaki sıcak akışkanların boru
tesisatında kullanılacaktır, Bu izolasyonun soğuk akışkanlı boru tesisannda
kullanılabilmesi için, yapılan alçı, hışır, bez ve boya kaplaması üzerine alüminyum
folyo kaplaması mecburi olup, yapılan bu kaplama için ayrıca bedel
ödenmeyecektir.

60 kglm3'lük mukavvah
Camyünü

Boru Dıs Capı Et Kalınhğı

230-301 (112") 21 o mm. 25 mm. 2,60 1,40
230-302 (1/2") 21 o mm 30 mm. - -
230-303 (3/4") 270 mm. 25 mm. 3,10 1,40
230-304 (3/4") 270 mm. 30 mm. 3,15 1,40
230-305 (l ") 340 mm. 30 mm. 4,20 1,40
230-306 (1") 340 mm. 40 mm. 3,50 1,40

230-307 (1 114") 420 mm. 30 mm. 4,60 1,40

230-308 (I 1/4") 420 mm. 40 mm. 3,90 1,40

(*)Boru izolasyonlarında 60 kg/m3'lük mukavvalı beyaz şilte tipi cam yünü yerine 18kg/m3'lük sarı renkli bakalitli şilte tipi cam yünü

kullanılmasıhalinde ilgili montajlı birim fiyatlar %60 eksik ödenecektir.
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN CİNSİ

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

230-309

230-310

230-311

(l 112") 48 0 mm.

( 1 112") 48 0 mm.

(2") 60 0 mm.

30 mm.

40 mm.

30 mm.

2,60

4,80

4,20

1,40

1,40

1,40
230-312

230-313

(2") 60 0 mm.

57 0 mm.

40 mm.

30 mm.
5,40

3,90

1,40

1,40
230-314

230-315

570 mm.

570 mm.

40 mm.

50 mm.
5,20

6,90

1,40

1,40
230-316 63 0 mm. 30 mm. 3,90 1,40
230-317 63 0 mm. 40 mm. 5,70 2,00
230-318 630 mm. SO mm. 7,30 2,00
230-319 700 mm. 30 mm. 4,60 2,00
230-320 700 mm. 40 mm. 5,70 2,00 .
230-321 70 0 mm. 50 mm. 7,50 2,00
230-322 760 mm. 30 mm. 4,60 2,00
230-323 760 mm. 40 mm 6,40 2,00
230-324

230-325

760 mm.

83 0 mm.

50 mm.

40 mm. ."- ".,'>-- ,'.::'.,".,

8,20

6,90

2,00

2,00
230-326

230-327

230-328

230-329

230-330

230-331

230-332

230-333

830 mm.

83 0 mm.

890 mm.

890 mm.

890 mm.

102 0 mm.

102 0 mm.

102 0 mm.

50 mm.

60 mm.

40 mm.

50 mm.

60 mm.

40 mm.

50mm.

60 mm.

8,40

10,20

6,90

8,90

11,00

7,50

9,70

12,00

2,00

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20
230-334 108 0 mm. 40 mm. 7,70 2,20
230-335 108 0 mm. SO mm. 10,00 2,20
230-336 108 0 mm. 60 mm. 12,30 2,20
230-337 108 0 mm .80 mm. 16,80 2,20
230-338 114 0 mm. 40 mm. 8,20 2,20
230-339 114 0 mm. 50 mm. 10,20 2,20
230-340 114 0 mm. 60 mm. 13,20 2,20

2,20

2,20

17,30

8,90

80 mm.

40 mm.

114 0 mm.

127 0 mm.

230-341
--+-----------:------------t-----'--t---~ı230-342

230-343

230-344

127 0 mm.

127 0 mm.

50 mm.

60 mm.
11,40

13,80
230-345 127 0 mm. 80 mm. 17,70 2,20
230-346 133-140 0 mm. 50 mm. 12,00 2,70
230-347 133-140 0 mm. 60 mm. 14,60 2,70
230-348 133-140 0 mm. 80 mm. 17,90 2,70
230-349 159 0 mm. 50 mm. 13,00 2,70
230-350 159 0 mm. 60 mm. 15,90 2,20
230-351 159 0 mm. 80 mm. 20,40 2,20
230-352 165-169 0 mm. SO mm. 13,40 2,70
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

230-353 165~169 0 mm. 60 mm. 16,60 2,70
230-354 165-169 0 mm. 80 mm. 21,80 2,90
230-355

230-356

193 0 mm.

193 0 mm.

50 mm.

60 mm.
15,30

17,90

2,90

2,90
230-357 193 0 mm. 80 mm. 24,50 3,40
230-358 2190 mm. 50 mm. 16,60 3,40
230-359 219 0 mm. 60 mm. 20,00 3,40
230-360 219 0 mm. 80 mm. 24,30 3,40
230-361 2440 mm. 50 mm. 25,00 3,40
230-362 244 0 mm. 60 mm. 21,80 3,40
230-363 2440 mm. 80 mm. 28,60 4,00
230-364 267 0 mm. 50 mm. 19,10 4,00

230-365 267 0 mm. 60 mm. 23,00 4,00

4,20

4,20

4,20

4,20

4,00

4,00

4,20

19,70

23,90

28,80

34,20

27,50

30,70

24,5060 mm.

60 mm.

80 mm.

80 mm.

80 mm.

50 mm.

60 mm.

267 0 mm.

323 0 mm.

2980 mm.

273 0 mm.

2730 mm.

298 0 mm.

273 0 mm.

230-372

230-371

230-369

230-366

230-370

230-367
1-2:-c3c-:0-_3c-6"'8-+-------------------,;'---";:--..,..,..-.,,,....."::=....:;..:ı;~-j--~---:.:2.:..::ı-----....:z..::.:.ı

()

230-373 323 0 mm. 80 mm. 36,50 4,80

230-374 4570 mm 60 mm. 36,30 4,80

230-375 457 0 mm. 80 mm. 42,30 4,80

230-400 Boru izolasyonu cam yünü ile (Ölçü: m) (*)
BFT 230-200'e uygun şekilde izole yapılması; yalnız üzerine alçı yerin galvaniz sac
kaplanması halinde 230-300'deki montajlı birim fıyatlar % 80 zamlı; 230-500
BFT'de tutkal ve boya yerine galvanizli sac kaplanması halinde 230-500'deki
montajlı birim fiyatlar % 80 zamlı; 230-600 BFT'de tutkal, boya, bitüm ve bitümlü
malzeme yerine galvaniz sac kaplama yapılması halinde 230-600'deki montajlı birim
fiyatlar % 80 montaj bedelleri ise, % 100 zamlı olarak ödenir.

(o

230-500 Boru ızolasyonuoluklu mukavvaya dikilmiş cam yünü ile kışırsız; (Ölçü: m)(*)
Oluklu mukavvaya dikili şilte tipi cam yürıü teknik izolasyon malzemesi ile yapılıp,

hışırsız bez kaplanıp, tutkal üzerine yağlıboya yapılacak; diğer özellikler BFT 230
300'ün aynı, BF No:230-300'deki boru izolasyonu montajlı birim fiyat ve montaj
bedeli % 10 eksiıtilerek uygulanacaktır.

230-600 Prefabrik boru cam yünü üzeri bez kaplamalı boru izolasyonu; (Ölçü: m.:
İhzarat: % 60).
Izole edilecek borunun dış çapına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kglm3'lük
bakalitli, bezli, prefabrike izolasyonla izole edilip vana, dirsek, aynlma gibi
kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi, bu
kısımların beyaz tülbentle sarılması izole üzerinin tutkallanrnası yağlı boya ile iki kat
boyanması, nemli yerlerde tutkal ve yağlıboya yerine ml'ye 1 kg olacak şekilde

bitümlü astar sürülmesi; 3-4 saat kurutulduktan sonra TS- 105 tip-2'de özellikleri
belirtilen bitümün m2'ye i kg olacak şekilde sürülüp(En az 135, en çok 160 °C'de
sıcak olarak) soğumadan bitümürı emdirilmiş, (Fabrikasında veya şantiyede cam tülü
(Fibro cam FT 66 veya benzeri ile sarılması.) (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı

tesisat borulannda kullanılacaktır. Soğuk akışkanlı tesisat borulannda
kullanılmayacaktır. Soğuk akışkanlı tesisat borularında 230-800 Birim Fiyat No'su
kullanılacaktır.Galvaniz sac kaplama yapılması durumunda montajh birim fiyatlar %
80, montaj bedelleri ise % 100 zamlı ödenir.

Cam yünü
Boru Dıs Capı Et Kalınlığı

230-601 (112") 21 0 mm 25 mm. 3,30 0,85

(*)Isı ve ses izolasyonunda mukavvalı veya telli şilte tipi cam yünü malzemenin yerine 90 Kglm3 yoğunlundaki taş yünü telli şilte

kullanıldığında ayrıca bir fiyat farkı ödemeyecektir. (Yoğunluğu 70-80 kglm3 olan taş yünü telli şilte tipi malzeme ve ısı ve ses
izolasyonunda kullanılmayacaktır.) 57
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK tştx CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
230-602 (112") 21 0 mm. 30 mm. 3,80 0,85
230-603 (3/4") 27 0 mm. 25 mm. 3,40 0,85
230-604 (3/4") 270 mm. 30 mm. 4,10 0,85
230-605 (1") 340 mm 30 mm. 4,90 1,30
230-606 (I") 340·mm. 40 mm. 6,70 1,30
230-607 (1 114") 420 mm. 30 mm. 5,60 1,30
230-608 (1 114") 420 mm. 40 mm. 7,30 1,30
230-609 (l 112") 480 mm. 30 mm. 5,70 1,30
230-610 (1 112") 480 mm. 40 mm. 7,70 1,30
230-611 (2") 600 mm. 30 mm. 6,50 1,30
230-612 (2") 600 mm. 40 mm. 8,60 1,30
230-613 57 0 mm. 30 mm. 6,30 1,30
230-614 570 mm. 40 mm. 8,40 1,30
230-615 570 mm. 50 mm. 12,30 1,50
230-616 63 0 mm. 30 mm. 7,40 1,50
230-617 63 0 mm. 40 mm. 9,90 1,50
230-618 63 0 mm. 50 mm. 12,80 1,50
230-619 700 mm. 30 mm. 7,70 1,50
230-620 700 mm. 40 mm. 10,40 1,50
230-621 700 mm. 50 mm. ff:;::~:-'.~:>:,~~'-'~~4; 13,60 1,50
230-622 760 mm. 30 mm. /i1P ,~:"

'.;~'.,~'" ·:..... i;';-;q;. ''I" 8,30 1,50,
230-623 760 mm. 40 mm. d 6~~ /.:;~.::~"'-;~~ .~;;~~, ~ ... 10,80 1,50t,:. '$:

760 mm. 50 mm. ~~~t:~(\~ ~\ t ~
.. '" i,50230-624 ra ~. 14,10

230-625 830 mm. 40 mm. ~~ ~;:, ;::~.~'\~.::.;';Y~i"~V,~~~' ,~ t 10,70 1,50
230-626 83 0 mm. 50 mm. ~'h,,'.. '{''ti\.' ~ i~ ..-;.." .(~r.A 14,10 1,50

60 mm.
.,.......

"230-627 83 0 mm. ·c:,,~.,;., ". ~;..... .,_ .....-\.~ 18,00 1,50
890 mm. 40 mm.

«rv-r-:
2,00230-628 12,40

230-629 890 mm. 50 mm. 16,00 2,00
230-630 890 mm. 60 mm. 19,90 2,00
230-631 1020 mm. 40 mm. 13,40 2,00
230-632 102 0 mm. 50 mm. 17,30 2,00
230-633 102 0 mm. 60 mm. 21,50 2,00
230-634 1080 mm. 40 mm. 14,00 2,00
230-635 108 0 mm. 50 mm. 18,00 2,00
230-636 108 0 mm. 60 mm. 22,50 2,00
230-637 1080 mm. 80 mm. 32,30 2,00
230-638 114 0 mm. 40 mm. 14,40 2,00
230-639 1140 mm. 50 mm. 22,00 2,00
230-640 114 0 mm. 60 mm. 22,90 2,00
230-641 1140 mm. 80 mm. 33,00 2,00
230-642 1270 mm. 40 mm. 15,70 2,40
230-643 1270 mm. 50 mm. 20,40 2,40
230-644 127 0 mm. 60 mm. 25,40 2,40
230-645 127 0 mm. 80 mm. 35,70 2,40
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Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

230-646

230-647

230-648

230-649

230-650

133 0 mm.

133 0 mm.

133 0 mm.

159 0 mm.

159 0 mm.

50 mm.

60 mm.

80 mm.

50 mm.

60 mm.

20,90

25,50

36,60

21,90

27,10

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40
230-651

230-652

159 0 mm.

169 0 mm.

80 mm.

50 mm.
37,60

23,00

2,40

2,40
230-653 169 0 mm. 60 mm. 28,30 2,40
230-654 169 0 mm. 80 mm. 38,50 2,40
230-655 193 0 mm. 50 mm. 24,80 2,40
230-656 193 0 mm. 60 mm. 30,40 2,40
230-657 193 0 mm. 80 mm. 44,00 2,70
230-658 219 0 mm. 50 mm. 28,30 2,70

i '

V
230-659

230-660

219 0 mm.

2190 mm.

60 mm.

80 mm.
34,70

46,40

2,70

2,70
230-661 2440 mm. 50 mm. 30,40 2,70

230-662 2440 mm. 60 mm. 36,90 2,70
230-663 2440 mm. 80 mm. 50,70 2,70

230-664 273 0 mm. 50 mm. 33,70 2,90

230-665

230-666

230-667

230-668

230-669

230-670

230-671

230-672

273 0 mm.

273 0 mm.

15 0 mm.

15 0 mm.

15 0 mm.

15 0 mm.

21 0 mm.

21 0 mm.

60 mm.

80 mm.

25 mm.

30 mm.

40 mm.

50 mm.

40 mm.

50 mm.

40,90

57,30

3,30

3,80

6,00

8,90

5,80

8,50

2,90

2,90

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95
230-673 21 0 mm. 60 mm. 12,00 0,95
230-674 270 mm. 40 mm. 6,00 0,95
230-675 27 0 mm. 50 mm. 9,00 0,95
230-676 270 mm. 60 mm. 12,40 0,95

0,95

0,95

9,80

13,70

50 mm.

60 mm.

340 mm

340 mm.

230-677
I-----+-------------:-:----------:-------t----~ı----___ı
230-678

230-679 420 mm. 50 mm. 10,00 0,95
230-680 420 mm. 60 mm. 15,20 0,95
230-681 480 mm. 50 mm. 10,20 1,50
230-682 480 mm. 60 mm. 15,60 1,50
230-683 57 0 mm. 60 mm. 16,90 1,50
230-684 600 mm. 50 mm. 12,30 1,50

230-685 600 mm. 60 mm. 17,30 1,50
230-686 60 0 mm. 80 mm. 25,10 1,50
230-687 63 0 mm. 60 mm. 17,30 1,50
230-688 63 0 mm. 80 mm. 25,30 1,50

230-689 700 mm. 60 mm. 17,80 1,50
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
230-690 700 mm. 80 mm. 25,50 1,50
230-691 760 mm. 60 mm. 17,90 1,50
230-692 76 0 mm. 80 mm. 26,50 1,50
230-693 83 0 mm. 80 mm. 28,50 1,50
230-694 89 0 mm. 80 mm. 28,90 1,50
230-695 102 0 mm. 80 mm. 31,30 2,00
230-696 140 0 mm. 50 mm. 21,20 2,40
230-697 1400 mm. 60 mm. 26,00 2,40
230-698 140 0 mm. 80 mm. 37,10 2,40
230-700 Fabrikasında plastik levha kaplanmış prefabrik cam yünü boru izolasyonu

kullanıldığı taktirde, BFT 230-600'deki montajlı birim fiyatları ve montaj
bedelleri % 5 artırılarak uygulanacaktır. (Ölçü: m.)(*)

230-800 Alüminyum folyo kaplı prefabrike boru izolasyonu malzemesi kullanıldığı

taktirde, BFT 230-600'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 15
artırılarak uygulanacaktır. (Ölçü: m.) (250 ·C 'den düşük sıcak akışlı tesisat
boruları ile soğuk akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)

230-900 Prefabrik boru cam yünü üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H 14 veya H 16
alaşım) kaplamalı 2S0·'ye kadar sıcak boru hatlarının ısı yalıtımı: (Ölçü:
m.;İhzarat: % 60) (TS ISO 8142)
Yahtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sulyen boya ile boyarıması

ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, projesinde istenen kalınlıkta cam yünü
prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve ilk başlangıç noktasından i O
cm'de bir olacak şekilde ve her 50 cm'de bir 1,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik telle
bağlanması, üzerine projesine uygun yalıtım, çevre uzunluğu 300 mm' den büyük
olduğunda 0,8 mm; 300 mm' den küçük olduğunda 0,6 mm kalınhkta alüminyum
ile kaplanması ve plastik/neopren contah paslanmaz vidalar ile 20 cm.' de bir tespiti.
(Birim fiyata sulyen boya dahil değildir.)

Boru Dıs Capı Et Kalınlığı

230-901 150mm 25 mm 24,10 7,60
230-902 150mm 30 mm 25,20 7,60
230-903 150mm 40 mm #-1f'~~''';:;',;'::· "~'''' 28,50 7,60
230-904 150mm 50 mm #' .."';:, ':<:~ i!' 'h 32,10 7,60.4/ ;':.~

.;:

230-905 210mm 25 mm gl i;;~ ,,"~:-:-" ..';:'j ~{~ ~~ 24,70 7,60if.
230-906 210mm 30 mm ~ ~$? ;:0:.: :,~ / .:

:,,~ \. .<
1~';

:.~

.. , 25,80 7,60
230-907 210mm 40mm '\ı;r, '":. .... ", <.", i ,~: ;;~ ~, 28,90 7,60""
230-908 210mm 50 mm :\;~.": "ı.... ,.":; -ı "" 'o/i 32,80 7,60
230-909 210mm 60 mm ı':".:,."""" i. :.,,;.:,>,. ,,~" 36,80 7,60.... ,

230-910 270mm 25 mm
....

c~" ." ~.

25,00 7,60
230-911 270mm 30mm 25,50 7,60
230-912 270mm 40 mm 29,80 7,60
230-913 270mm 50 mm 33,50 7,60
230-914 270mm 60 mm 37,80 7,60
230-915 330mm 25 mm 25,80 7,60
230-916 330mm 30 mm 27,20 7,60
230-917 330mm 40 mm 30,70 7,60
230-918 330mm 50 mm 34,70 7,60
230-919 330mm 60 mm 39,20 7,60
230-920 420mm 25 mm 26,70 7,60
230-921 420mm 30mm 28,50 7,60

(*)2005 yılı ve sonraki ihalelerde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
230-922 420mm 40 mm 32,00 7,60
230-923 420mm 50mm 36,10 7,60
230-924 420mm 60 mm 40,90 7,60
230-925 480mm 25 mm 27,50 7,60
230-926 480mm 30 mm 29,00 7,60
230-927 480mm 40 mm 32,90 7,60
230-928 480mm 50 mm 37,30 7,60
230-929 480mm 60mm 41,90 7,60
230-930 570mm 25 mm 28,40 7,60
230-931 570mm 30mm 30,20 7,60
230-932 570mm 40 mm 34,20 7,60
230-933 570mm 50mm 38,80 7,60

230-934 570mm 60 mm 43,80 7,60

230-935 600mm 25 mm 33,10 9,60

230-936 600mm 30mm 34,90 9,60

230-937 600mm 40 mm 38,90 9,60

230-938 600mm 50 mm 43,60 9,60

230-939 600mm 60 mm : ..", 48,50 9,60

230-940 600mm 80 mm .' c, . i~'\'( <:'\~ 60,20 9,60"', ..... ,..,
230-941 630mm 25 mm .,'... ~;:O •

.. _, '. .. 9,60,.
." 33,40

30mm
·'i

i'.'" />
- ~:~.". .....).:230-942 630mm .' 35,30 9,60r.... """:;" '.1-'

,~

230-943 630mm 40 mm %; 1\' ~;:~ J~ -: ..

~:-.

39,40 9,60..,' , .... 1 !'~

230-944 630mm 50mm :~\ ~.~}. \:;~:;,'
'" ... :.~,: ',;. ". ~~r i,~);; 44,10 9,60

230-945 630mm 60 mm \\:..~'~",ı,<~- :;~:~ ~5 ,;:
" .',' 49,30 9,60

230-946 630mm 80 mm' ~~~....... ' </::';.~,' ":'.
60,80 9,60"ı:;;~'.!::-,...._..

230-947 700mm 25 mm 34,10 9,60

230-948 700mm 30 mm 36,00 9,60

230-949 700mm 40 mm 40,50 9,60

230-950 700mm 50 mm 45,30 9,60
230-951 700mm 60 mm 50,60 9,60
230-952 700mm 80 mm 62,50 9,60
230-953 760mm 100 mm 34,80 9,60
230-954 760mm 30 mm 36,90 9,60
230-955 760mm 40 mm 41,30 9,60
230-956 760mm 50 mm 43,20 9,60
230-957 760mm 60 mm 48,40 9,60
230-958 760mm 80 mm 59,90 9,60
230-959 760mm 100 mm 72,50 9,60
230-960 830mm 25 mm 33,60 9,60

230-961 830mm 30mm 35,60 9,60
230-962 830mm 40 mm 39,60 9,60

230-963 830mm 50 mm 44,40 9,60

230-964 830mm 60 mm 49,60 9,60

230-965 830mm 80 mm 61,50 9,60
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
230-966 830mm 100 mm 75,00 9,60
230-967 890mm 25 mm 34,20 9,60
230-968 890mm 30mm 36,40 9,60
230-969 890mm 40 mm 40,40 9,60
230-970 890mm 50 mm 45,50 9,60
230-971 890mm 60 mm 50,70 9,60
230-972 890mm 80 mm 62,80 9,60
230-973 890mm 100 mm 76,40 9,60
230-974 1020mm 25 mm 35,50 9,60
230-975 1020mm 30mm 33,20 9,60
230-976 1020mm 40 mm 42,10 9,60
230-977 1020mm 50 mm 47,40 9,60
230-978 1020 mm 60 mm 53,10 9,60
230-979 1020 mm ·80mm 65,70 9,60
230-980 1020 mm 100 mm 80,10 9,60
230-981 1080mm 25 mm 36,30 9,60
230-982 1080 mm 30 mm 38,60 9,60
230-983 1080 mm 40mm 43,00 9,60
230-984 1080 mm 50 mm .:: .'P .. ·· } ...~...: 48,40 9,60
230-985 1080mm 60 mm _,,;":s"t'o tf,,; rif -....... 54,30 9,60
230-986 1080 mm 80 mm ci

~'., .~: ..,...... ,.... ~ .~~"',~. ~ '\ 67,20 9,60,·il
': lt....

230-987 1080 mm 100 mm ff ~:? f~(r: &~.'"

~~ 9,60.~.~. i - 82,00
230-988 1140mm 30 mm ~ ~~~ ~~~ ~~ <~:~";",.,. # ~ iM ~ 43,10 11,40~ ...·oç ":> • .;io

230-989 1140 mm 40 mm -.;~~~.. 'Ç~:~f)~~~ :,;~:..-: .:;;') <;f:f/ 47,80 11,40
230-990 1140 mm 50 mm ·~.\~:i :~O:•.; ·;·-:"~_,.~:~:.'iiı:.j .p'; ·rc· 53,40 11,40

60 mm ::'-.,.. "::.:.~,. .,."230-991 1140mm ~';~~'7;,:,,,.~:::;~.~. 59,00 11,40
230-992 1140 mm 80 mm 72,30 11,40

i-
230-993 1140mm 100mm 87,10 11,40
230-994 1270mm 30mm 44,70 11,40
230-995 1270mm 40 mm 49,70 11,40
230-996 1270mm 50 mm 55,40 11,40
230-997 1270 mm 60 mm 61,60 11,40
230-998 1270mm 80 mm 75,50 11,40
230-999 1270 mm 100 mm 90,80 11,40
230-1000 1330mm 30mm 45,40 11,40
230-1001 1330mm 40 mm 50,40 11,40
230-1002 1330mm 50mm 56,30 11,40
230-1003 1330mm 60 mm 62,50 11,40
230-1004 1330mm 80 mm 76,70 11,40
230-1005 1330mm 100 mm 92,40 11,40
230-1006 1400 mm 30 mm 46,00 11,40
230-1007 1400 mm 40mm 51,30 11,40
230-1008 1400mm 50 mm 56,90 11,40
230-1009 1400 mm 60 mm 63,30 11,40
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Montajlı

Birim Fiyat
YTL
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(j

( j,,-.

. 230-1010

230-1011

230-1012

230-1013

230-1014

230-1015

230-1016

230-1017

230-1018

230-1019

230-1020

230-1021

230-1022

230-1023

230-1024

230-1025

230-1026

230-1027

230-1028

230-1029

230-1030

230-1031

230-1032

230-1033

230-1034

230-1035

230-1036

230-1037

230-1038

230-1039

230-1040

230-1041

230-1042

230-1043

230-1044

230-1045

230-1046

230-1047

230-1048

230~1049

230-1050

230-1051

230-1052

230-1053

1400mm

1400mm

1590 mm

1590 mm

1590 mm

1590mm

1590mm

1590mm

1690mm

1690mm

1690 mm

1690 mm

1690 mm

1690 mm

1930mm

1930 mm

1930 mm

1930mm

1930 mm

1930 mm

2190 mm

2190mm

2190mm

2190 mm

2190 mm

2190 mm

2440 mm

2440 mm

2440mm

2440 mm

2440mm

2440 mm

2730mm

2730mm

2730mm

2730mm

2730mm

3240 mm

3240mm

3240mm

3240mm

3560mm

3560mm

3560mm

80 mm

100 mm

30mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30mm

40 mm

50mm

60 mm

80 mm

100 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

30mm

40 mm

50mm

77,50

93,30

51,10

58,70

62,30

68,70

82,90

98,80

52,00

57,20

63,40

67,60

84,40

100,40

58,80

64,70

71,30

78,50

94,10

111,50

61,40

67,50

74,60

82,30

93,20

98,70

68,40

69,00

82,80

91,20

108,90

128,30

71,10

78,10

86,50

95,20

113,70

78,70

86,70

101,10

110,30

87,90

95,80

111,70

11,40

11,40

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

16,80

18,60

18,60

18,60

20,60

20,60

20,60
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
231-000 BORU BOYANMASI (Ölçü: m.: İhzarat: Verilmez).

231-100 Boru boyanması,sülyen boyayla; (Ölçü: m.)
Serbest boroların iki kat sulyen boya ile boyanması.

231-101 15 0 mm.- 500 mm. (l/2" - 2") arası (2") dahil 0,35 0,12
231-102 50 0 mm. -100 0 mm. (2" - 4") arası (4") dahil 0,46 0,23
231-103 100 0 mm. - 150 0 mm. (4" - 6") arası (6") dahil 0,57 0,32
231-104 150 0 mm. -200 0 mm. (6" - 8") arası (8") dahil 0,76 0,37
231-105 200 0 mm. - 250 0 mm. (8" - 10") arası (LO") dahil 0,95 0,37
231-106 250 0 mm. - 300 0 ının. (10" - 12") arası (l2") dahil 1,23 0,42
231-107 300 0 mm. - 300 0 mm. (12" - 14") arası (l2") dahil 1,42 0,42
231-108 350 0 mm. - 400 0 mm. (l4" - 16") arası (16") dahil 1,51 0,42
231-109 400 0 mm. - 450 0 mm. (l6" - 18") arası (18") dahil 1,70 0,53
231-110 450 0 mm. - 500 0 mm. (l8" - 20") ve yukarısı 1,89 0,58
231-200 Boru boyanması, yağlı boya ile; (Ölçü: m.)

Serbest boroların iki kat sıcaklığa dayanıklı yağlı boya ile boyanması.

231-201 15 0 mm.- 500 mm. (l/2" - 2") arası (2") dahil 0,46 0,12
231-202 500 mm.-l00 0 mm. (2" - 4") arası (4") dahil 0,69 0,21
231-203 100 0 mm.• 150 0 mm. (4" - 6") arası (6") dahil

:1" 0,95 0,32
231-204 150 0 mm. - 200 0 mm .(6" - 8") arası (8") dahil .).: "'

i .._;s.~
,

1,19 0,37" ',;:..

231-205 200 0 mm. - 250 0 mm. (8" - 10") arası (10") dahil '"
,;. ..

:;-~~....~~>~,- - 1,42 0,37
231-206 250 0 mm. - 300 0 mm. (l O" - 12") arası (l2") dahil &'2. ~Y J/' c'; ': ..., .,i:. "

1,70 0,42sı. ~:

231-207 300 0 mm. - 350 0 mm. (12" - 14") arası (l4") dahil ı:?f ~:;'; \, <. ,'; "" ~
~~.. f 1,89 0,42-.... ' ..,.~ '...... >

231-208 350 0 mm. -400 0 mm .(14" - 16") arası (l6") dahil ~:;;. "0;-,:',;. -~~." ~ . >-;' ..:"/ _;':~ .f 2,36 0,42.~ . ," '-::

231-209 400 0 mm. - 450 0 mm. (16" - 18") arası (l8") dahil \::iij ',' ; y
"

.-- ,,,"'C,j, 2,55 0,53
231-210 450 0 mm. - 500 0 mm. (l8" - 20") ve yukarısı '~""-""-' -rr .~ 2,84 0,58
231-300 Boru boyanması,alüminyum boya ile; (Ölçü: m.)

Serbest boruların; iki kat sıcağa dayanıklı alüminyum boya ile boyanması.

231-301 15 0 mm.- 500 mm .(112" - 2") arası (2") dahil 0,23 0,12
231-302 50 0 mm. - 100 0 mm .(2" - 4") arası (4") dahil 0,29 0,18
231-303 100 0 mm. - 150 0 mm. (4" - 6") arası (6") dahil 0,32 0,21
231-304 1500 mm. - 200 0 mm .(6" - 8") arası (8") dahil 0,37 0,26
231-305 200 0 mm. - 250 0 mm .(8" - 10") ve yukarısı 0,42 0,26
232-000 DÖKÜM İMALATİŞLERİ: (Ölçü: kg.: İhzarat: % 60).

232-100 Ayrıca birim fiyatı olmayıp demir döküm yoluyla yaptınlacak ve bazı tesviye
işlemlerinden sonra kullanılacak yağmur ızgarası, konsol, mes net, kapak vb. gibi
işler için (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil). 1,58 1,05

232-200 Pirinç döküm yoluyla yaptınlacak işler için; diğer özellikler BFT 232- i OO'deki gibi.
(Teknik resmine göre ve malzemesi dahil). 7,35 1,05

232-300 Alüminyum döküm yoluyla yaptınlacak işler için; diğer özelliklerBFT 232- 100'deki
gibi. (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil). 6,30 1,05

233-000 KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ: (Ölçü: kg.: İhzarat % 60).

233-100 Çelik profilden kaynak yoluyla yapılıp; yalnız kaynak yerleri tesviye edilerek
kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil). İnşaat işleri birim
fiyatı 23.176'dan ödenecektir.

233-200 Pirinç profil veya çubuklardan kaynak veya perçin yoluyla yapılıp, yalnız kaynak
yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil). 7,50 1,07

233-300 Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak veya perçin ile yapılıp, yalnız kaynak yeri
tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil). 6,42 1,07
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No: YTL YTL
234-000 HORTIlM: (Ölçü: m.: İhzarat: % 80).

234-100 Bezli lastik hortumun işyerinde temini 15 0 m. (1/2") 1,07 0,21
234-200 Bezli lastik hortumun işyerinde temini 22 0 m. (3/4") 1,39 0,22
235-000 Tam Otomatik Flotörlü Şalter:

Elektrik tesisatı birim fiyatlarıyla ödenmek üzere tahminen 58,85 2,14
236-000 DELİKAÇMA VE KAPAMA:

(Yalnız başka taahhütle yapılmış binaya tesisat döşenmesi durumunda verilir ve
kalemin keşifte bulunması bedelin ödenmesi için sebep teşkil etmez) (İhzarat:

Verilmez.)

236-100 Her türlü duvarlarda delik açma ve kapama: (Ölçü: Ad.)
Her kalınlıkta tuğla, briket taş, ytong, vb. gibi malzemeden yapılmış duvarlarda
betonarıne kiriş, perde ve döşemelerde açılacak her ölçüdeki delikterin beheri için
delme, borulara kovan bırakma, kanallara şartnamesine göre koruyucu tabaka
yapma, daha sonra deliğın eski durumuna uygun olarak kapatılmasında Yüzeylerin
belli olmayacak şekilde sıva, badana veya boyasının yapılmasında kullanılacak

malzeme ve işçilik karşılığı olarak.
Not:Betonarıne perde, kirişi veya döşemelerde ve taşıyıcı duvarlarda açılacak

delikler için mesul inşaat mühendisinden yazılı muvafakat alınacaktır.

236-101 10 cm.lik her türlü duvarda el veya mak.ile (20x60) cm. kadar. 1,60 1,10
236-102 20 cm.lik her türlü duvarda el veya mak. ile (20x60) cm. kadar. 2,10 1,30

236-103 30 cm.lik her türlü duvarda el veya mak.ile (20x60) cm. kadar. 2,70 1,40

236-104 40 cm.lik her türlü duvarda el veya mak.ile (20x60) cm. kadar. 3,20 1,60

236-105 50 cm.lik her türlü duvarda el veya mak.ile (20x60) cm. kadar 3,70 1,80

236-110 Betonarme tavan, döşeme, perde vb. gibi yerlerde el ile delik açma ve
kapamalarda 236-100'deki birim fiyatlar % 60 zamlı olarak ödenir.

236-200 Özellik isteyen işlerde karot makina ile demirsiz betonda ve merrnerde delik
açma ve kapama; (Ölçü: cm. )

236-201 24 mm.- 52 mm. lik matkapla 0,74 0,42

236-202 58 mm. - 78 mm. lik matkapla 0,95 0,53

236-203 88 mm. -122 mm. lik matkapla ....,........ :->-.....",. 1,06 0,64

236-204 152 mm. - 169 mm. lik matkapla ~\I,.J::'__ \;.~

~,,~%! ..,~
1,38 0,77i' ....~ C\ • ..,.

236-300 Özellik isteyen işlerde karot makina i~.e betonar#~ ki?iŞ:k~Jplı.t'p~i;.4~:~'l.anve
döşemelerde delik açma ve kapama; (Olçü: cm·i.. !;;";;\. /k·'·"·· >.'~}.-:'i '\

236-301 24 mm. - 52 mm. lik matkapla .~ jQ.~ ,~.\~. .: ~ ~ ~ r 0,95 0,53

236-302 58 mm.- 78 mm. lik matkapla ':\~~L-~~~<....:.::~{;~~~r;;":.!t'i 1,06 0,64

236-303 88 mm. - 122 mm. lik matkapla ". f', ..f~ ",'\1.'>'... >f 1,38 0,83,,~, hA:,. _,~, :+:1- .r-ı

236-304 152 mm. - 169 mm. lik matkapla .,. "',o~"~..~j'<:i'.•"11-~ .;'!'l..••...:~'
1,59 0,85-~.~,._, .......

237-000 MADENİ ETİKET: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60).
Kontrollükçe gerekli görülen cihazlar, boru, kollektör ve bunun gibi yerlere
konulmak üzere, aşağıdaki ölçülerle, üzerine kopya freze ile gerekli yazıları yazılmış,

siyah boya ile içleri boyanmış 1,5 mm. kalınlıkta pirinç levhanın teınini, dört
köşesinde vida veya kelepçe ile tespiti

237-100 Pirinç etiket;

237-101 20x40 ınm. 1,17 0,53

237-102 30x50 mın. 1,27 0,53

237-103 40x70 ınm. 1,38 0,53

237-104 50x90 mm. 1,59 0,53

237-105 80x140mm. 1,86 0,53

238-000 HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60).
Hava ile soğutmalı motor tipi., gücü, devir sayısı kompresör üzerindeki teçhizatları

ve gerekli diğer bilgileri kapsayan katoloğu idarece onanmak kaydı ile seçilecek,
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No:

238-100

238-101

238-102

238-103

238-104

238-105

238-106

238-200

238-300

238-301

238-302

238-303

238-304

238-305

238-306

238-307

238-400

238-500

238-510

238-511

238-512

238-513

238-514

238-515

238-516

238-517

238-518

238-520

239-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

yerli olduğu taktirde TSE kalite belgeli, tanınmış firma rnamülü, emiş filtreli, motor
ile kompresör elastik kavrama veya kayış kasnak ile irtibatlı iki kademelilerde ara
soğutucu, yağ ve su ayırıcısı, motorun termik ve manyetik koruculu şalteri, basınç

otomatiği dahil bütün elektrik bağlantılarının yapılıp, çalışır halde işyerinde teslimi.
(i 000 devir/ min kompresörün vereceği serbest hava fiyata esas alınacaktır ve depo
bedeli fiyatın dışındadır.)

8 Atmosfer basınçlı kompresör;

i m3/h serbest hava

3 m3/h serbest hava

5 m3/h serbest hava

i Om3/h serbest hava

15 m3/h serbest hava

20 m31h serbest hava

15 Atmosfer basınçlı kompresör; BF No.: 238-100'deki montajh birim fiyatlar
% 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadanaynen uygulanır.

Serbest hava = strok hacmi X devir sayısı (dev./min.)

Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı;

i O Atmosfer işletme basıncına dayanıklı manometre, emniyet ventili, basınç

otomatiği ve su boşaltma musluklu, tabanca boyalı kompresör deposunun temini,
kompresöre uygun şekilde yerine montajı ve havabağl~~ılarının yapılması

Hava kompresörü deposu, 20 Atmosfere kadar dayanıklı, diğer özellikler BFT
238-300'On aynı; BFT 238-300'deki montajh birim fiyatlar % 20 artırılarak

montaj bedelleri artırılmadanaynen uygulanır.

VİDALIHAVA KOMPRESÖRÜ:(ÖlçO : Adet. : İhzarat : % 60)
Hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı kompresör üzerindeki teçhizatları

ve gerekli diğer bilgileri kapsayan katalogu idarece onanmak kaydı ile seçilecek,
tanınmış firma mamulü, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran

elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun
değerde seçilmiş yağı ve havayı soğutmak amaçlı radyatörO, yağ ve hava ayıncı, yağ

filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri,

yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde

ses yalıtımlı kabini dahil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde

teslimi ve montajı, (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

8 atmosfer basınçlı kompresllr;

ı.ı2 m3/dak. Serbest hava

1.83 m3/dak. Serbest hava

2.52 m3/dak. Serbest hava

3.09 m3/dak. Serbest hava

3.60 m3/dak. Serbest hava

5.20 m3/dak. Serbest hava

6.20 m3/dak. Serbest hava

7.25 m3/dak. Serbest hava

15 atınosfer basınçlı vidalı hava kompresôrü; BF No:238-500'deki montajh
birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.

rts SU POMPALARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). (TSE kalite belgeli)

Montaj lı

Birim Fiyat

YTL

530,00

582,00

647,00

786,00

902,00

1.075,00

65,00

91,00

116,00

140,00

173,00

498,00

1.200,00

3.800,00

7.475,00

7.775,00

9.000,00

9.350,00

10.500,00

Montaj
Bedeli
YTL

12,60

12,60

12,60

13,70

14,70

15,80

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

15,80

21,00

26,30

31,50

36,80

42,00

47,30

52,50

57,80

63,00
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

Düşey çalışır,tam kapalı tipte 1500 devir/min. monofaze veya trifaze elektrik
motoruna paslanmaz çelik bir mille direkt akuple motor ve pompayı bağlayan ve
mile yataklık eden bağlantı borusu ve süzgeci ile birlikte özel pis su fanlı pompanın

prospektüsüonandıktan sonra işyerinde temini ve yerine montesi (özel şasesi inşaat

birim fiyatlarından; elektrik tesisatı; elektrik tesisatı birim fiyatlarından ödenecektit).
3.000 dımin. deki pompalar için aşağıdaki montaj lı birim fiyatlar % 10 eksik olarak
ödeme yapılacaktır. .

239-100 Üç farzlı elektrikli pis su pompası; mil bağlantı yatağı borusu 2 metreye kadar.
Karakteristik EğrisininOrta Noktasının

MotorGücü
Debisi m3/h Basıncı mSS Pa kW

239-101 6-S (6-S) 54.000-72.000 0,75 459,00 31,10

239-102 9-10 (9-10) SI. 000-90.000 0,75 529,00 31,10

239-103 9-11 (l2-15) LOS.000-135.000 1.10 560,00 31,10

239-104 12-15 (18-24) 162.000-2[6.000 1.10 609,00 31,10

239-200 Monofaze elektrikli pis su pompası; diğer özellikler BF No.:239-100 'deki gibi.
Karakteristik EğrisininOrta Noktasının

MotorGücü
Debisi m3/h Basıncı mSS Pa kW

239-201 6- S (6- 8) 54.000- 72.000 0,75 529,00 31,10

239-202 9-10 (9-10) 81.000- 90.000 0,75 634,00 31,10

239-203 9-11 (l2-15) LOS.000- 135.000 1.10 671,00 31,10

239-204 12-15 (18-24) 162.000- 216.000 1.10 703,00 31,10

239-300 E[ ile çalışır pis su pompası (emme-basma); (TS-SOl)
Emme basma supaplarıyla birlikte demir döküm sert ağaçtan kollu pis su
pompasının işyerinde temini ve yerine montajı.

239-301 320 mm .(1 1/4") 20,30 4,80

239-302 400 mm. (1 112") 25,20 4,80

239-303 400 mm. (2") 30,00 4,80

239-400 Dalgıç Tip Drenaj Pompası ;
TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların

basınçlandmlmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve Iifli madde içerrneyen,
kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik
döküm.kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit
veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik
salmastra kullanılarak tecrit edilmiş,pompa çarkı termoplastik malzeme veya
dökümden mamul ,en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri
bulunan, ıP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç

tip drenaj pompasının işyerinde temini ve montaj!
Debisi m3/h Basıncı mSS

239-401 2,0 - 6,0 (3,0 -6,0) 602,00 31,10_ ........;.~.....-
239-402 3,0 - LO (3,0 -6,0)

< .
,,?:.~ -...;,; ....,.

:/ .. ~> " .... ~. 636,00 31,10
239-403 3,0 - 10 (4,0 -7,0) .,/

' , .""#" •

""-'.ie' ~;." :((0 704,00 31,10

239-404 3,0 - 15 (4,0 -10) .:~
• ...... O,,,, -x-: """",;.(::: ,,'- .. ~ ..... '$- ~ 838,00 31,10ı: ~... : ,",'."." e'\ "'....

239-405 2,0 - 15 (7,0-15) ~ ~~;~~ ~~' t, ~'~:". .,»

.... ; ~ .~ ~
969,00 31,10of

. 239-406 2,0 - i O (12-20) ;i' ,J, '<\" ".,.,":,y -~ ~-:!"J
;-~' -: '..... .... ~ .,. :.. :J' ~"" ~ 1.160,00 31,10~"::,. ;"'": :''''''''~__ '~''' ..:? -E'~ .

239-407 5,0 - 40 (3,0 -15) ~\':. ~e...: t, f~{ ~}~~.~} J 1.050,00 31,10

239-408 5,0 - 40 (5,0 -15) ·~t~~:,:ı:

:t~~}::~~' 1.175,00 31,10~'':'~",.

239-409 5,0 - 50 (7,0 -25) 1.375,00 31,10

239-500 Dalgıç Tip Pis Su Pompası ;
TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşın ısınmaya karşı

motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, OOC ile 400C
ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve
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No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

fosseptik karışmış suların basınçlandınlmasında kullanılan, tamamen suyun içinde
çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya
kılavuz halat sistemli, gövdesi aa 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik,
motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı

ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden
sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında, harici kontrol panosu bulunan, asgari i O m.
elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlığı

sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini

engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda;
pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tipte
olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, AlSI 316 taşıma zinciri, diğer montaj
elemanları iSO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının

işyerinde temini ve montajı, (elektrik tesisatı; elektrik tesisatı birim fiyatlanndan
ödenecektir. )

Debisi m3/h Basıncı mSS

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

u

239-501

239-502

239-503

239-504

239-505

239-506

239-507

239-508

239-509

239-510

239-511

239-512

239-513

239-514

239-515

239-516

239-517

239-518

239-519

239-520

5,0 - LO

5,0 - LO

5,0 - LO

10 - iS

LO - iS

15 - 20

15 - 20

15 - 20

20 -25

20 - 25

20 - 25

25 - 30

25 - 30

25 - 30

30 - 40

30 - 40

30 - 40

40 - 50

40 - 50

40 - 50

(5,0 -LO)

(lO - 15)

(lS -20)

(5,0 -10)

(lO - IS)

(5.0 -10)

(lO - IS)

(15 - 20)

(lO - IS)

(15 - 20)

(20 - 30)

(20 - 25)

(25 - 30)

(30 - 35)

(30 - 35)

(35 - 40)

(40 - 45)

(35 - 40)

(40 - 45)

(45- 50)

912,00

965,00

1.175,00

938,00

965,00

973,00

1.000,00

1.175,00

1.200,00

1.250,00

1.600,00

1.725,00

1.600,00

1.725,00

2.050,00

2.725,00

3.400,00

4.075,00

4.750,00

5.400,00

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

31,50

31,10

31,10

31,10

31,10

31,10

239-600 Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası;

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı

motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, OOC ile 400C
ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikUl bulunan çok kirli ve
fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde
çalışabilen, kendinden flatörlüveya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya
kılavuz halat sistemli (parçalayıcı bıçaklı), gövdesi aa 25 pik döküm, motor mili
paslanmaz çelik, motor ve pompa tarafı mekanik salmastra kullanılarak tecrit
edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı yeterli bir soğutma düzenine sahip ve
gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında (parçalayıcı çark çok sert
paslanmaz çelikten üretilmiş ve gerektiğinde değiştirilebilen), üzerinde kontrol
panosu bulunan, asgari i O m. elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo
bağlantısı tam sızdırmazlık sağlayan, kablo kesilmesi durumundaki gövde içerisine
su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte
olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu,
sabit tip-kılavuz halatlı olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, AlSı 3 i 6 taşıma

zinciri, diğer montaj elemanları, 10m elektrik kablosu dahil ıso 9001 kalite güvence
belgesine sahip (parçalayıcı bıçaklt) dalgıç tip pis su pompasının işyerinde temini ve
montajı, (elektrik tesisatı; elektrik tesisatı birim fiyatlarından ödenecektir.)

Debisi m3/h Basıncı mSS
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
239-601 5,0 - 10 (5,0 -10) 973,00 31,10
239-602 5,0 - 10 (10 - 15) 1.000,00 31,10
239-603 5,0 - 10 (15 -20) 1.050,00 31,10
239-604 10 - 15 (5,0 -10) 1.075,00 31,10
239-605 10 - 15 (l0- 15) 1.100,00 31,10
239-606 15 - 20 (5,0 -10) 1.175,00 31,10
239-607 15 - 20 (10 - 15) 1.250,00 31,10
239-608 15 - 20 (15 - 20) 1.375,00 31,10
240-000 PASA KARŞI İZOLASYON: (İhzarat: Verilmez)

Çıplak sacların tel fırça ile temizlenmesinden sonra m2'ye 400 gram TS- 103'deki
bitümlü astar sürülüp 24 saat kurutulduktan sonra 1 kg/m2 olacak şekilde TS-lOS
de özellikleri belirtilen tip-2'deki bitümün sıcak olarak sürülmesi (135-160 oc)
arasıda soğumadan bitüm emdirilmiş (fabrikasında veya şantiyede) kanaviçe veya
cam tülü (fibro cam FT 66 tipi veya benzeri) ile sarılması.

240-100 Depo gibi sac yüzeyler üzerine kanaviçeyle izolasyon; (Ölçü: mı.) 2,00 0,70

240-200 Boru üzerine kanaviçeyle izolasyon; (Ölçü: m.)

240-201 15 0 mm.· 500 mm. (112".-2") arası (2") dahil 0,52 0,26

240-202 50 0 mm. - 100 0 mm. (2" - 4") arası (4") dahil 0,72 0,36

240-203 100 0 mm. - 150 0 mm. (4" - 6") arası (6") dahil 0,93 0,46

240-204 150 0 mm. -200 0 mm. (6" - 8") arası (8") dahil ". ',,,-, 1,03 0,58

240-205 200 0 mm. - 250 0 mm. (8" - 10") ve yukarısı -: J~ ~ , t> ':" .•.ı 1,44 0,60'. " ~

240-300 Depo gibi sac yüzeyler üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: mz.)
-.

:~~__ i:;~ -. i~.~ ....... 1,96 0,73

240-400 Borular üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m.)
,

<.:,. \ ~~,":.> ; :' ~
..'

240-401 15 0 mm.· 500 mm. (112" - 2") arası (2") dahil ~.. \,">:. /;,./ :.~7 ~.'~ 0,72 0,48

240-402 50 0 mm.-l00 0 mm. (2" - 4") arası (4") dıihjl <: \-)? ..~. ',.. ....: ..:\. ;·:"'.l 0,93 0,58

240-403 100 0 mm. - 150 0 mm. (4" - 6") arası (6") dahif'::;'~ "!'". ""'" ~.-",;i':~?.;;~. 1,34 0,61

240-404 150 0 mm. - 200 0 mm. (6" - 8") arası (8") dahil -~;·C:''''.·'c;.;· :ı>~': ·1· 1,44 0,60

240-405 200 0 mm. - 250 0 mm. (8" - 10") arası (10") dahil 1,55 0,60

240-406 250 0 mm. - 300 0 mm. (10" - 12") arası (12") dahil 1,75 0,70
240-407 300 0 mm. - 350 0 mm. (12" - 14") arası (14") dahil 2,06 0,73
240-408 350 0 mm. - 400 0 mm. (14" - 16") ve yukarısı. 2,16 0,96

241-000 PERLİT ESASLı PREFABRİK (Kokil) BORU izOLESİ: (Ölçü: m.ı İhzarat:

% 40) (TSE kalite belgeli).

241-100 (- 250 "C ile + 850 °C'lik ısıya dayanıklı) 300 "C ve daha fazlı iSi gerektiren
yerlerde kullanılmak üzere prefabrik (kokil) bez kaplı perlit esaslı hazır boru
izolesi ile boruların izole edilmesi, diğer özellikler B.Ff 230-600 gibidir

izole Et Kalınlığı
AnmaCapl Boru Dıs Cam mm.

241-101 150 mm (112") 210 mm 25 3,50 0,93
241-102 200 mm (3/4") 270 mm 25 3,90 0,92
241-103 250 mm (i ") 340 mm 30 4,90 1,17

241-104 32 0 mm (l 114") 420 mm 30 5,20 1,16
241-105 40 0 mm(1112") 480 mm 40 6,70 1,39

241-106 500 mm (2") 600 mm 40 7,20 1,39
241-107 65 0 mm (2112") 760 mm 40 7,70 1,52

241·108 800 mm (3") 890 mm 50 8,50 1,51

241-109 100 0 mm (4") 1140 mm 50 8,90 1,73
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Birim
Fiyat

No:

241-110

241-111

241-112

241-113

241-114

241-115

241-116

241-117

241-118

241-119

241-200

Montaj h Montaj
YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

YTL YTL
125 0 mm (5") 139 0 mm 50 9,90 1,98
1500 mm (6") 165 0 mm 50 11,40 1,98
2000 mm (8") 221 o mm 60 13,90 2,09
2500 mm (LO") 261 o mm 60 17,90 2,09
300 0 mm (l2") 308 0 mm 65 22,90 2,09
3500 mm (14") 364 0 mm 65 27,30 2,21
4000 mm (16") 4140 mm 65 32,20 2,32
4500 mm (18") 465 0 mm 65 36,20 2,55
5000 mm (20") 516 0 mm 70 40,60 2,67
6000 mm (24") 618 0 mm 70 49,50 2,90

BFT 241-100'deki boru izolesi üzerine galvanizli sac kaplama yapılması halinde
B.F.T 241-100'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri % 60 zamlı

olarak ödenir;

rr-.

U

241-300 Polietilen esaslı prefabrik boru izolesi: (Ölçü: m.: İhzarat %60) TSE kalite
uygunluk belgeli).
Ekstrüzyon metoduyla boru biçimde polietilen esaslı malzemeden izole edilecek
boruların dış çaplarına uygun olarak yapılmış olan ·45 "C ila + 105 ısıya dayanıklı

ortalama 35 kg/m2 yoğunluktaki polietilen esaslı hazır prefabrik boru izole
malzemesi ile izole yapılacak olan boru yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve
iki kat sülyen ile boyanması, fabrikasyon olarak ortadan yarık imal edilmiş iki metre
boyundaki polietilen prefabrik izole malzemenin boru dış çaplarına uygun seçilerek
geçirilmesinden sonra ayrık iki yakasına toluol esaslı yapıştıncı ile yapıştırılması,

her iki metrede polietilen boru izolelerirı ek yerleri izoleli polietilen kendinden
yapışır bant ile birleştirilmesi; yapıştırına işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) ve
benzeri izoleli polietilen kendinden yapışır bant veya klipe kullanılması; polietilenin
prefabrik izole malzemesi dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden
korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş "VV" koruma verniği sürülmesi
mecburi olup bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Adı geçen izole
malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması (sülyen boya
bedeli hariç).
Polietilen üzeri galvaniz sac kaplanması halinde montajlı birim fiyatlar %50
arttırılarak, montaj bedelleri % i 00 zamlı olarak ödenir.
NOT: 5mm. kalınlıktaki boru izolenin kullanma yeri katolog değerlerine göre
seçilecektir."

Polietilen Et
Boru Dış Capı Kalınlığı

241-301 (1/2") 220 mm. 5 mm. 1,94 0,70
241-302 (i12") 220 mm. 10 mm. 1,94 0,70

r "'\,
241-303U (1/2") 22 0 mm. 15 mm. 2,16 0,70
241-304 (1/2") 220 mm. 20 mm. 4,43 0,70
241-305 (1/2") 220 mm. 30 mm. 8,42 0,70
241-306 (3/4") 280 mm. 5 mm. 2,05 0,70
241-307 (3/4") 280 mm. LO mm. 2,05 0,70
241-308 (3/4") 280 mm. 15 mm. 3,02 0,70
241-309 (3/4") 280 mm. 20 mm. 4,54 0,70
241-310 (3/4") 280 mm. 30 mm. 9,07 0,70
241-311 (i ") 35 0 mm. 5 mm. 2,27 0,70
241-312 (l ") 35 0 mm. 10mm. 2,38 0,70
241-313 (1") 35 0 mm. 15 mm. 3,46 0,70
241-314 (i ") 35 0 mm. 20 mm. 5,08 0,70
241-315 (I ") 35 0 mm. 30 mm. 10,15 0,70
241-316 (I 1/4") 420 mm.· 10mm. 2,81 0,75
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
241-317 (1114") 420 mm. 15 mm. 3,78 0,75
241-318 1 1/4") 420 mm. 20 mm. 7,45 0,75
241-319 (1114") 420 mm. 30 mm. 12,31 0,75
241-320 (l 112") 480 mm. 10 mm. 2,92 0,90
241-321 (1112") 48 0 mm. ISmm. 4,43 0,90
241-322 (1 112") 480 mm. 20 mm. 8,42 0,90
241-323 (1112") 48 0 mm. 30 mm. 14,47 0,90
241-324 (2") 600 mm. 10 mm. 3,78 0,90
241-325 (2") 600 mm. 15 mm. 6,05 0,90
241-326 (2") 600 mm. 20 mm. 11,45 0,90
241-327 (2") 60 0 mm. 30 mm. 20,52 0,90
241-328 (2 112") 760 mm. 10 mm. 5,62 1,06
241-329 (2 112") 760 mm. 15 mm. 8,64 1,06
241-330 (2 112") 760 mm. 20 mm. 13,72 1,06

_0 ~'::'.'O:;Z':'~,~.

241-331 (2 112") 76 0 mm. 30 mm. ,.':.<:" {', ".,"".~~ 21,60 1,06

241-332 (3") 890 mm. 10mm. .:/' :i:"," -~;.
-; <.,:·ı~ 7,34 1,16

241-333 (3") 890 mm. 15 mm. /;.: {.:-=-~ .:"}:~_.,:"...""'o."" ~~ ~-:~. 'ı 9,83 1,16i-: ''", ..' , ~•

241-334 (3") 890 mm. 20 mm. i?i ~.~:~ ::'f ; \ ..
.... " ",. 'H 15,34 1,16.~~ .! ~: .~: :i'

241-335 (3") 890 mm. 30 mm. L':::::? ,~·-<. ::~:..Y .~)< ,,~. ıi 43,09 1,16

241-336 (3211") 120 0 mm. ISmm. ;.~~:--_. ~. :.~. ~ o', :'i;r ~ :-::.~
:.;

."i.~ 10,37 1,16
241-337 (3 2/1") 120 0 mm. 20 mm. ":"\;".> ~ :;,:,::~ ~r:,t;':;'~'" 19,98 1,16

241-338 (4") 1140 mm. ISmm. 12,64 1,33
241-339 (4") 1140 mm. 20 mm. 25,92 1,33
241-340 (4") 1140 mm. 30 mm. 48,82 1,33

241-341 (5") 139 0 mm. 20 mm. 34,99 1,33
241-400 Kauçuk esaslı prefabrik boru ile soğuk hat yalıtım]: (Ölçü: m.: İhzarat: % 60).

Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden, izole edilecek
boruların dış çaplarına uygun olarak üretilen, -45 ile +lOsoC arasındaki sıcaklıktaki

soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı iletkenliği "- (O°C) :s 0.040

W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı k7000, yangın mukavemeti Class O
sınıfı, ortalama 40-75 kg/m3 yoğunlukta, olan kapalı hücreli, esnek elastomerik
kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesi ile, izole yapılacak boru
yüzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sulyerı ile boyanması, iki metre
boyunda imal edilmiş elastomerik kauçuk köpük izole malzemenin boru dış

çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesini takiben aynk iki yakasına kauçuk
köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştınlmasından sonra yarık

üzerinin ve her iki metrede elastomerik kauçuk köpük boru izolelerin ek yerlerinin 3
mm. kalınlığında kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi;

yapıştırma işlemi yapılamayan yerlerde (vana vb.) izoleli, kendinden yapışkanlı

kauçuk bandın seçilen yalıtım kalınlığı kadar sarılarak kullanılması; elastomerik
kauçuk köpüğü prefabrik izole malzemesi dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış

etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş iki kat VV koruma boyası

sürülmesi mecburi olup, bu işlem için ayrıca bir bedel ödenecektir. Adı geçen izole
malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.(sülyen boya
ve UV boyası bedeli hariç).
NOT: Çift kat VV koruma vemiği kullanılması durumunda montajlı birim fiyat
bedeli % 7 arttırılacaktır.

Aynca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.
(4") 114 0 mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında

elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve 265-600 numaralı pozdan ödeme
yapılacaktır.

Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile "- ve il değerleri test raporlarıyla

kanıtlanacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

241-401

241-402

241-403

241-404

241-405

241-406

241-407

241-408

241-409

YAPILACAK işİN CİNSİ·

Kauçuk esaslı prefabrik İzolasyon üzeri galvaniz sac kaplanması halinde montajlı

birim fiyatlar % i Oarttırılarak, montaj bedelleri % i 00 zamlı olarak ödenir.
Dış Canı Et Kalınlığı

(3/8") 18 0 mm 9 mm

(3/8") 18 0 mm 13 mm

(3/8") 18 0 mm 19 mm

(3/8") 18 0 mm 25 mm

(3/8") 18 0 mm 32 mm

(~/2'') 22 0 mm 9 mm

(1/2") 22 0 mm 13 mm

(1/2") 22 0 mm 19 mm

(1/2") 22 0 mm 25 mm

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

2,05

2,60

5,00

8,30

12,60

2,10

2,80

5,40

9,40

Montaj
Bedeli
YTL

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

(\

U

241-410
r--
241-41 i

241-412

241-413

241-414

241-415

241-416

241-417

241-418

241-419

(1/2") 22 0 mm 32 mm

(3/4") 28 0 mm 9 mm

(3/4") 28 0 mm 13 mm

(3/4") 28 0 mm 19 mm

(3/4") 28 0 mm 25 mm

(3/4") 28 0 mm 32 mm

(I") 35 0 mm 9mm

(I") 35 0 mm 13 mm

(I") 35 0 mm 19 mm

(i ") 35 0 mm 25 mm

14,00

2,40

3,10

6,10

10,70

15,70

2,60

3,40

7,20

13,10

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

(I") 35 0 mm 32 mm

u

241-420

241-421

241-422

241-423

241-424

241-425

241-426

241-427

241-428

241-429

241-430

241-431

241-432

241-433

241-434

241-435

241-436

241-437

241-438

241-439

241-440

241·441

241-442

(I Y4") 42 0 mm

(I \1<") 42 0 mm

(i Y4") 42 0 mm

(i Y.,") 42 0 mm

(i \4") 42 0 mm

(I Yı") 48 0 mm

(i Yı") 48 0 mm

(i Yı") 48 0 mm

(I Yı") 48 0 mm

(i Yı") 48 0 mm

(2") 60 0 mm

(2") 60 0 mm

(2") 60 0 mm

(2") 60 0 mm

(2") 60 0 mm

(2 Yı") 76 0 mm

(2 Yı") 76 0 mm

(2 Yı") 76 0 mm

(2 Yı") 76 0 mm

(2 Yı") 76 0 mm

(3") 89 0 mm

(3") 89 0 mm

9mm

Bmm

19mm

25 mm

32mm

9mm

Bmm

19mm

25 mm

32mm

9mm

Bmm

19mm

25 mm

32 mm

9mm

13 mm

19mm

25 mm

32 mm

9mm

Bmm

17,50

2,90

4,00

9,20

15,50

20,70

3,40

4,30

10,30

17,50

22,90

4,30

6,10

12,40

21,60

28,40

5,90

7,30

15,90

28,40

34,20

7,20

8,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,60

1,60
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Birim
Fiyat

No:

241-443

241-444

241-445

241-446

241-447

241-448

241-449

241-450

241-600

Montajlı Montaj
YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

YTL YTL

(3") 890 mm 19mm 17,50 1,60
(3") 890 mm 25 mm 29,80 1,60
(3") 890 mm 32 mm 38,10 1,60
(4") 114 0 mm 9mm 12,20 1,90
(4") ll4 0 mm 13mm 14,60 1,90
(4") ll4 0 mm 19mm 25,70 1,90
(4") ll4 0 mm 25 mm 43,60 1,90
(4") ll4 0 mm 32 mm 54,50 1,90

Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi; (Ölçü:
adet; İhzarat% 60)
.-30oe ile +230oe

arası sıcaklıklaradayanıklı, yangın mukavemeti Class O(BS 476)
olan, su geçimıez, silikon kaplı cam elyafı kumaş içine, soğuk ve ılık hatlarda su
buharı difüzyon direnç katsayısı il ~ 7000, iSi iletkenlik katsayısı A (40°C) :s 0,040
WfmK, sıcaklık aralığı -45°e ile +105°e arası, yangın mukavemeti Bl (DIN' 4102),
ortalama 40 - 75 kg/m' yoğunluktaolan kauçuk köpüğü izole levha ve sıcak hatlarda
da 40 mm kalınlıkta, şilte tipi taşyünü veya iğnelerımiş beyaz cam yünü yalıtım

malzemeleri kullanarak hazırlanan, yanmaz ipliklerle dikilen, vananın flanşlarını da
içine alarak saran, iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki
yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen, hafif asitlere ve
ultraviyole ışınlara dayanıklı vana yalıtım ceketi ile, pistonlu vana, pislik tutucu,
çekvalf, kelebek ve dişli küresel vanalar, sürvidalıanalar, flanşlı küresel vanalar ve
diğer armatürlerin yalıtılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil(pistonlu vana, pislik
tutucu, Çekvalf, Kelebek ve Dişli Küresel vanalar, Sürgülü vanalar (TS EN II71),
Flanşlı küresel vanalar için)
Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile il ve A değerleri test raporlarıyla

kanıtlanacaktır.

ANMAÇAPı

241-601 NW15 30,60 4,53
241-602 NW20 34,00 4,53
241-603 NW25

.~ :o. 37,40 4,53
241-604 NW32 />',-,,<' ;J ,"., "''''-'-7.-. 40,80 4,53."-

241-605 NW40 <r
.\ ~~

"('.':';'", .•..- -.t~ 45,30 4,53

241-606 NW50 .',:' /': ". ;;:-. ··ı;,..&- ';:,
58,90,'o(

;'"1 ~ ~~ r~ 4,53
241-607 NW65 ,Z~~ ,-

~ ~>: ,,;?

..
o'·

62,30 4,53':,; '-'l': :;''7-.. \ ! "< :~J J:-"~

241-608 NW80
'/:': .>' .;;:;.;' ..';./ t~,,~-.ç:. ' •. ;:'. \:' ,.~' .,Cj 64,60 6,80

241-609 NWI00 '\:.":~;:.'
.....:~ O! ~ cl

94,00 6,80
Ü

.v-" ,":~ •..:;1

241-610 NW125 ....,;\ ..::.< ı>:' ı,..:.:7.•: ...,:"·>'· II7,80 6,80
241-6ll NW150 136,00 6,80
241-612 NW200 157,50 6,80
241-613 NW250 158,60 6,80

Not:
1) Denge pistonlu ve metal körüklü vanalar için montajlı birim fiyatlar %20
arttınlacaktır.

2) İki yollu otomatik kontrol vanaları için montaj1ı birim fiyatlar %60 arttınlacaktır.

3) Üç yollu otomatik kontrol vanaları için montaj1ı birim fiyatlar %80 arttınlacaktır.

241-700 Taş yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtıml:(Ölçü:m.;İhzarat:%60) (fS ıso

8142)
Prefabrik boru taş yürıü üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 HI4 veya HI6
alaşım) kaplamalı 250 C' yi aşan sıcak boru hatlarının ısı yalıtımında kullanılan,

yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyenboya ile boyanması

ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, projesinde istenen kalınlıkta taş yünü
prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve ilk başlangıç noktasından 10 cm'
de bir olacak şekilde ve her 50 cm' de bir 1,2 mm kalınlıkta paslanmaz çelik telle
bağlanması, üzerine projesine uygun yalıtım çevre uzunluğu 300 mm.' den büyük
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
olduğunda 0,8 mm.; 300 mm.' den küçük olduğunda 0,6 mm. kalınlıkta alüminyum
ile kaplanması ve plastik/neopren conta1ı paslanmaz vidalarile 20 cm' de bir tespiti.
(Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)

Taş yünü
Boru Dıs Capı Et Kalınlığı

241-701 (1/4") 150 mm 25 mm 15,60 5,70
241-702 (114") 150mm 30mm 16,40 5,70
241-703 (1/4") 150 mm 40mm 20,40 6,10
241-704 (1/4") 150 mm 50 mm 22,80 6,10
241-705 (1/2") 210 mm 25 mm 16,40 5,70
241-706 (112") 21 0 mm 30 mm 17,40 5,70
241-707 (112") 210 mm 40 mm 21,30 6,10
241-708 (1/2") 21 0 mm 50 mm 24,20 6,10
241-709 (112") 210 mm 60 mm 29,50 6,40
241-710 (3/4") 270 mm 25 mm 16,50 5,70

241-711 (3/4") 270 mm 30mm 18,20 5,70
241-712 (3/4") 270 mm 40 mm 22,40 6,10

241-713 (3/4") 270 mm 50 mm 25,30 6,10

241-714 (3/4") 27 0 mm 60 mm 29,50 6,20
241-715 (1") 330mm 25 mm 17,50 5,70

241-716 (i") 330 mm 30mm 19,50 6,10

241-717 (1") 330mm 40 mm 23,70 6,20

241-718 (1") 330 mm 50mm
.':',"'. ,". ",' 26,60 6,20

241-719 (1") 330 mm 60 mm /" ".:." o ",·'b". 31,40 6,20

241-720 (11/4") 420 mm 25 mm '.
,.•.';::, 18,80 5,90- '.',' ~i·:> .

241-721 (11/4") 420 mm 30mm ,;. I ••' ::.. /;::,"" / ';:& .~~:;; .~. 20,50 6,10
241-722 (1114") 420 mm 40 mm i: :;\:~, " <.". "". .~~ : 24,60 6,20J ,-~.,'

.:,~ ,.

241-723 (1114") 420 mm 50 mm "~\ \.1- :::,;'.:.:;:':> ':;'!;:!,5 28,50 6,20
241-724 (1114") 420 mm 60 mm ...·::·1' ..·<,;,·:·,..·• '',: :-," ;7 33,30 6,20. ,. ',~ .'t~,

241-725 (1112") 480 mm 25 mm "<.. '.' .......•. ~".'"

. _.~~'~ ıc.~·

.)--" 19,90 5,90
241-726 (1112") 480 mm 30 mm 21,60 6,20
241-727 (1112") 480 mm 40 mm 25,40 6,20
241-728 (1112") 480 mm 50mm 29,50 6,20
241-729 (1112") 480 mm 60 mm 35,10 6,20
241-730 (2") 600 mm 25mm 22,70 7,20
241-731 (2") 600mm 30mm 24,30 7,40
241-732 (2") 600 mm 40mm 28,10 7,50
241-733 ' (2") 600 mm 50mm 33,80 7,70
241-734 (2") 600 mm 60 mm 39,00 7,80
241-735 (2") 600mm 80 mm 41,90 7,80

241-736 (2112") 760 mm 25 mm 24,20 7,40

241-737 (2112") 760 mm 30 mm 25,50 7,50
241-738 (21/2") 760 mm 40 mm 30,40 7,80

241-739 (21/2") 760 mm 50 mm 35,10 7,80

241-740 (21/2") 760 mm 60 mm 41,90 7,80
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Birim
Fiyat

No:

241-741

241-742

241-743

241-744

241-745

241-746

241-747

241-748

241-749

241-750

241-751

241-752

241-753

241-754

241-755

241-756

241-757

241-758

241-759

241-760

241-761

241-762

241-763

(2l/2") 760 mm

(2112") 760 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

(5")1400 mm

(5")1400 mm

(5")1400 mm

(5")1400mm

(5")1400 mm

(5")1400 mm

(6")1690 mm

YAPILACAK işİN CİNSİ

80 mm

100mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30mm

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

44,60

57,00

26,10

27,20

32,40

37,10

43,70

49,40

58,90

29,60

32,20

37,10

42,80

50,40

56,10

71,30

36,10

39,90

45,60

54,10

61,80

80,80

41,60

Montaj
Bedeli
YTL

7,80

7,80

7,70

7,70

7,80

7,80

7,80

7,80

7,80

8,80

9,00

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

10,50

241-764

241-765

241-766

241-767

241-768

241-769

241-770

241-771

241-772

241-773

241-774

241-775

241-776

241-777

241-778

241-779

241-780

241-781

241-782

241-783

241-784

(6")1690 mm

(6")1690 mm

(6")1690 mm

(6")1690 mm

(6")169 el mm

(8")219 el mm

(8")219 el mm

(8")219 el mm

(8")219 el mm

(8")219 el mm

(8")219 el mm

(10")273 el mm

(10")273 el mm

(l0")273 el mm

(10")273 el mm

(10")273 el mm

(12")324 el mm

(12")324 el mm

(12")324 el mm

(l2")324 el mm

(14")356 el mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30 mm

40mm

50 mm

60 mm

80 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

30mm

46,60

53,20

58,00

73,20

92,20

50,00

57,00

63,60

73,20

88,40

108,00

59,30

67,50

76,00

87,50

102,60

67,90

79,90

89,40

99,80

76,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

11,70

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

13,40

13,70

13,70

13,70

13,70

13,70

15,20

15,20

15,20

16,00
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Birim
Fiyat

No:
241-785

241-786

241-800

YAPILACAK İşİN cİNsİ

(14")3560 mm 40 mm

(14")3560 mm 50 mm

Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı:(Ölçü:m.;

İhzarat:% 60) (TS ISO 8142)
Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyenboya ile boyanması

ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yanu prefabrik
boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması ve boyuna, enine ek yerlerinin kendinden
yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması. (İç

ortamdaki boru hatlarının üzerinin gerekmedikçe alüminyum ile kaplanmasına gerek
olmayıp, dış ortamdaki boru hatlarının üzeri projesine uygun, yalıtım çevre uzunluğu
300 mm.' den büyük oldugunda 0,8 mm.; 300 mm.' den küçük oldugunda 0,6 mm.
kalınhkta alüminyum (Tip 3003 veya 3105 Hl4 veya HI6 alaşım) ile kaplanmalıdır.

Alüminyum kaplama boyuna her 30 cm'de bir atılan, en az 0,5 mm kalınhkta ve 13
mm genişlikte paslanmaz çelik veya alüminyum bant ve bant tokaları ile
birleştirilmelidir.

(Soğuk akışkanh tesisatlarda alüminyum folyo kaph prefabrik boru taşyünü

kullanılmalıdır.)

(Birim fiyata sülyen boya dahil değildir.)

Taş yünü
Boru Dış Capı Et Kalınlığı

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

89,50

104,50

Montaj
Bedeli
YTL

16,30

16,80

ü

241-801

241-802

241-803

241-804

241-805

241-806

241-807

241-808

24H09

241-810

241-811

241-812

241-813

241-814

241-815

241-816

241-817

241-818

241-819

241-820

241-821

241-822

241-823

241-825

241-826

241-827

241-828

241-829

241-830

(1/4") 150 mm

(1/4") 150 mm

(1/4") 150 mm

(1/4") 150 mm

(1/2") 210 mm

(1/2") 210 mm

(1/2") 210 mm

(1/2") 210 mm

(1/2") 21 0 mm

(3/4") 270 mm

(3/4") 270 mm

(3/4") 270 mm

(3/4") 270 mm

(3/4") 270 mm

(1") 330mm

(1") 330 mm

(i") 330mm

(I") 330mm

(i") 330 mm

(III4") 420 mm

(ııı4") 420 mm

(11/4") 420 mm

(ııı4") 420 mm

(11/4") 420 mm

(1112") 480 mm

(11/2") 480 mm

(ııı2") 480 mm

(2") 600 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

25 mm

30mm

40 mm

50 mm

60 mm

25 mm

30mm

40 mm

50mm

60 mm

25 mm

30mm

40 mm

50 mm

60 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

25 mm

30mm

40 mm

50mm

60 mm

25 mm

18,10

19,70

23,70

27,60

18,20

20,30

24,40

28,50

32,40

19,40

21,20

25,40

29,50

34,20

20,30

22,50

26,60

31,30

37,50

22,00

23,70

28,30

32,40

36,10

22,80

24,60

28,50

33,30

38,00

25,70

5,70

5,90

6,20

6,20

5,70

5,80

6,10

6,20

6,20

5,80

5,80

6,20

6,20

6,20

5,80

5,90

6,20

6,20

6,70

6,00

6,00

6,20

6,20

6,20

6,00

6,00

6,20

6,20

6,20

7,30
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Birim
Fiyat

No:
241-831

241-832

241-833

241-834

241-835

241-836

241-837

241-838

241-839

241-840

241-841

241-842

241-843

241-844

241-845

241-846

241-847

241-848

241-849

241-850

241-851

(2") 600 mm

(2") 600 mm

(2") 600 mm

(2") 600 mm

(2") 600 mm

(2l/2") 760 mm

(21/2") 760 mm

(21/2") 760 mm

(2112") 760 mm

(2l/2") 760 mm

(2l/2") 760 mm

(2l/2") 760 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(3") 890 mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

YAPILACAK İşİN CİNSİ

30mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50mm

60 mm

80mm

100 mm

25 mm

30 mm

Montajlı

BirimFiyat
YTL

27,90

32,50

37,10

41,90

50,40

27,60

29,60

34,20

39,00

43,70

53,20

66,50

29,60

31,60

36,10

40,90

45,60

56,10

71,30

33,40

36,90

Montaj
Bedeli
YTL

7,40

7,60

7,80

7,80

7,80

7,30

7,40

7,80

7,80

7,80

7,80

7,80

7,40

7,40

7,80

7,80

7,80

7,80

7,80

8,60

9,00
241-852

241-853

241-854

241-855

241-856

241-857

241-858

241-859

241-860

241-861

241-862

241-863

241-864

241-865

241-866

241-867

241-868

241-869

241-870

241-871

241-872

241-873

241-874

(4")1140mm

(4")1140mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

(4")1140 mm

(5")1400 mm

(5")1400 mm

(5")1400 mm

(5")1400 mm

(5")1400 mm

(5")1400 mm

(6")1690 mm

(6")1690 mm

(6")1690 mm

(6")1690 mm

(6")1690 mm

(6")1690 mm

(8")2190 mm

(8")2190 mm

(8")2190 mm

(8")2190 mm

(8")2190 mm

(8")2190 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30 mm

40mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

30mm

40 mm

50mm

60 mm

80 mm

100 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

53,20

65,60

78,90

40,90

46,60

51,40

58,00

71,30

90,30

47,50

53,20

60,90

67,50

85,50

106,50

56,10

64,60

73,20

80,80

102,60

121,60

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

11,50

12,20

12,20

12,20

12,20

12,20

77



o

o

Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
241-875 (10")273 0 mm 30mm 67,30 13,50
241-876 (10")2730 mm 40 mm 76,00 13,70
241-877 (10")2730 mm 50mm 85,50 13,70
241-878 (10")2730 mm 60 mm 105,50 13,70
241-879 (10")273 0 mm 80 mm 116,90 13,70
241-880 (12")3240 mm 30 mm 77,60 15,00
241-881 (12")3240 mm 40 mm 87,50 15,20
241-882 (12")3240 mm 50mm 98,90 15,20

241-883 (12")3240 mm 60 mm 111,20 15,20

241-884 (14")3560 mm 30mm 85,20 16,00

241-885 (14")3560 mm 40 mm 99,80 16,80

241-886 (14")3560 mm 50mm 113,10 16,80
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T.C.

BAYıNDıRLıK VE İSKAN BAKANLIGI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Sayı: 4

YAPI İŞLERİ

HAVALANDıRMA VE KLİMA TESİsATı

BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ
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- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK/lSO)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n)
bendi uyarınca hazırlanmış olup, ISO sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci

maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların

çıkardığı, uygulamada olan yönetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayahpI~i#Z~~yımlanan i
yayımlanacak olan tebliğlere uyulması zorunludur. ./" ~; ~,.. \''',:i?-\

i"~, .§;. ;,;.~:~~ .. -,..~ -;;.,',.
(lOcak 200S tarihinden itibaren geçerlidir.j f:~ ~ t~: <~ ~ >'2 ı

\ ~~ S. \,";.\,"::,~) ..~ § i
AÇIKLAMALAR· \ .. ,f, .. :~·;,!:.·/,,-0· ':~'"

I-Bayındırlık ve İs~an Bakanlığınca yayıınlanınış olan ElektrikTesi~~satı
Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tarifierinin doğal eki ve
tamamlayıcısıdırlar.

2-Birim fiyat ve tarifierinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

3- Keşif dışı yaptınlacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa
dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

5- 2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde 200S yılı Birim Fiyat cetvellerinden
çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 200S yılı Makine ve Elektrik Tesisatı Birim
Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

6-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.

7-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiitme tenzilatına tabidir.

S-Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün alanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

9-Kullanılmasl istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede şantiye

dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.

lO-Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların bünyesine
Katma Değer Vergisi dahil değildir.

11-Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:

11.1 - Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak' Türk Standardı

yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi
(TSE damgası) bulunmasımecburidir.
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11.2 - Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya
yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini
tevsik eden belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

11.3 - 11.1., 11.2., maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafından

verilecektir.

12-Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasını mecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

12.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,

12.2 - İş konusu ve imalat yeri,

o 12.3 - Malzeme ve mamulün tanımı,

12.4 - Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar yeri seri numarası,

12.5 - Numune alma tarih ve yeri parti numarası,

12.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

13-İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.

14-Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

IS-Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25/211984'den evvel malzeme mamuller
için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

v
16-12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

17- Gaz ile çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 90/396/AT
Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 97/23/EC Basınçlı

Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Elektrikle çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 73/23IEEC
Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Radyal vantilatör ve aspiratörler
çatı tipi aspiratörler
Aksiyal varıtilatör ve aspiratörler
Komple salon tipi klima cihazları

251-100
252-000
253-000
272-000

T.s.E. KALİTE BELGESİVEYA UYGUNLUK BELGESİ İSTENEN TESİsAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİSTESİ:
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C)

FİYAT FARKı HESABıNA AİT KATSAYILAR TABLOSU:

88113181 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Sektörüne dahil İdarelerin

İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerin de İhale Usul ve Şekillerine" göre fiyat farkı hesabında

uygulayacakları esasların 9.2.4. maddesi gereği olarak 2004 yılı içinde Yapı İşleri Havalandırma

Tesisatı için malzeme fıyat farkı formülünde uygulanacak olan (S) katsayıları ve (n) artış oranları

ile malzeme cinsleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. -

Birim
YAPILACAK İşİN CİNsİ S

FiyatNo:
n

260-100 Havalandırma ısıtma ve klima santralı hücresi 0.10 n]

260-200 Havalandırma ısıtma ve klima santralı hücresi 0.10 nı

260-400 Havalandırma ısıtma ve klima santralı hücresi 0.08 nı

261-100 Galvanizli sactan projedeki hava kanalı yapılması 0.30 nı

261-200
Kenetli spiral yoluyla galvanizli sactan silindirik hava kanalı

0.30 nı
yapılması

261-300 Alüminyum levha kullanarak hava kanalı yapılması 0.30. n4
.\~--ı; ~- "~"'.-"



Birim
Fiyat

No:

251-000

251-100

251-101

251-102

251-103

251-104

YAPILACAK tsıx CİNSİ

RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER: ([EK VEYA ÇİFT

EMİşLİ): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60). ([SE kalite belgeli).
Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi
projede belirtilmediği taktirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple
veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde

temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı,

kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi
dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte
sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru,
hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından

ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).
(Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve
benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahilolup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.

1000 m31h' a kadar

2000 m31h' lık

3000 m31h' lık

4000 m31h' lık

Mo ntaj lı

Birim Fiyat
YTL

497,00

610,00

709,00

859,00

Montaj
Bedeli
YTL

30,00

30,00

40,00

53,00
251-105

251-106

251-107

251-108

251-109

251-110

251-1 i 1

251-112

251-113

251-114

251-115

251-116

251-117

251-118

5000 m31h' lık

6000 m31h' lık

8000 m31h' lık

10000 m31h' lık

12000 m31h'lık

16000 m31h'lık

20000 m31h'lık

25000 m31h'lık

30000 m3/h'lık

40000 m31h'lık

50000 m31h'lık

60000 m31h'lık

80000 m3/h'lık

100000 m31h'lık

\,. f:'........ ," "- ..._," . 1.000,00

1.100,00

1.300,00

1.550,00

1.725,00

1.825,00

2.325,00

2.475,00

3.000,00

3.550,00

4.225,00

5.025,00

5.775,00

7.625,00

59,00

66,00

74,00

85,00

91,00

101,00

107,00

111,00

117,00

133,00

165,00

187,00

207,00

231,00
251-200

251-300

251-400

251-500

252-000

252-100

252-101

Toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 251
100'ün aynı olacak. BFT 251-100'deki montajh birim fiyatları % 10 artırılacak

ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Toplam basıncı 675 paskala (75 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 251
100'ün aynı olacak; BFT 251-100'deki montajlı birim fiyatları % 20 artırılacak

ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Toplam basıncı 900 paskala (100 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler; BFT 251
100'ün aynı olacak; BFT 251-100'deki montajh birim fiyatları % 30 artırılacak

ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 251
100'ün aynı olacak; BFT 251-100'deki montajh birim fiyatları % 35 artırılacak

ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır

ÇATı Tİpİ ASPİRATÖRLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) ([SE kalite belgeli).
çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 251-000'e uygun
vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış

üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini, montesi, çalışır halde teslimi.
(Elektrik tesisatı ve motoru ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere) (Ara
değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).

Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar:

1000 m31h'akadar 662,00 68,00
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Birim
Fiyat

No:
252-102

252-103

252-104

252-105

252-106

252-107

252-108

252-109

252-110

252-111

252-112

252-113

253-000

253-100

253-101

YAPILACAK İşİN CİNSİ

2000 m31h'lık

3000 m31h'lık

4000 m31h'lık

5000 m31h'lık

6000 m31h'lık

8000 m3/h'lık

10000 m31h'lık

12000 m3/h'lık

16000 m3lh'lık

20000 m31h'lık

25000 m31h'lık

30000 m31h'lık

AKSİYAL VANTİLATÖRLER:(ASPİRATÖR):(Ölçü:Ad.;İhzarat:%60) (TSE
kalite belgeli).
225 paskala (25 mm.SS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik
motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal
vantilatörün (aspiratörün) işyerinde temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak
tespiti, kanallara branda bezli fleksbıl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi.
(Elektrik tesisatı ve motoru ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara
değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve
kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyci takoz ve benzeri imalatlar Birim
Fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

Aksiyal vantilatör, 1500 dlmin.'ya kadar:

5000 m31h'yakadar

Montajh
Birim Fiyat

YTL

706,00

827,00

938,00

1.025,00

1.100,00

1.200,00

1.275,00

1.375,00

1.750,00

1.925,00

2.075,00

2.250,00

797,00

Montaj
Bedeli
YTL

79,00

86,00

97,00

111,00

122,00

140,00

164,00

182,00

193,00

207,00

218,00

243,00

86,00
253-102

253-103

253-104

253-105

253-106

253-107

253-200

253-201

8000 m3/h'lık

10000 m31h'lık

12000 m31h'hk

14000 m31h'lık

16000 m3/h'lık

20000 m31h'lık

Aksiyal Vantilatör, 900 d/min.'ya kadar;

10000 m31h'yakadar

889,00

1.075,00

1.225,00

1.375,00

1.650,00

1.975,00

1.375,00

111,00

122,00

133,00

140,00

164,00

193,00

122,00

.:
253-202

253-203

253-204

253-205

253-206

253-207

253-208

253-209

253-300

253-301

253-302

253-303

253-304

12000 m31h'lık

14000 m3/h'lık

16000 m31h'lık

20000 m31h'lık

24000 m31h'lık

30000 m31h'lık

40000 m3/h'lık

50000 m31h'lık

Pencere tipi aspiratör, 900 d/min 'ya kadar:
Gerekli güçte monofaze elektrik motoru ile direkt akuple, sac veya plastik
dengelenmiş pervanesi ile 35 desibeiden fazla gürültü yapmayan pencere
aspiratörürıün işyerinde temini, montajı çalışır halde teslimi.

300 '" mm

350 '" mm

400 '" mm

500 '" mm

1.600,00

1.775,00

1.900,00

2.050,00

2.300,00

2.575,00

3.075,00

3.450,00

43,60

54,50

82,00

95,00

133,00

140,00

164,00

175,00

182,00

193,00

214,00

243,00

9,60

9,60

10,60

10,60
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

253-400
Pencere tipi aspiratör, 1500 d/min.'ya kadar:
Diğer özellikler BFT, 253-300'ün aynı.

253-401 250 e mm 28,40 9,80
253-402 300 '" mm 36,00 9,80
253-403 400 '" mm 42,60 9,80
253-404 500 '" mm 50,20 9,80
253-500 Pencere tipi aspiratör, 900 d/min.'ya kadar:

Gerekli güçte trifaze elektrik motoru ile direkt akuple; sac ve plastik dengelenmiş

pervanesi ile; 35 desibeiden fazla gürültü yapmadan çalışan pencere tipi aspiratörürı

işyerinde temini, montajı, çalışır halde teslimi.

253-501 240 '" mm 97,00 10,70
253-502 300 e mm 104,00 10,70
253-503 350 e mm 115,00 10,70
253-504 400 e mm 131,00 10,70l "'C~:',,:,.t;";:i1'j"J

253-505 450 e mm ",!,"..?tf';;;,,:~-?! /i~B .~"';:"'::~" 141,00 10,70
253-506 500 e mm r~' ;.r-ıı:. :t.:.;. .. .•....,:-.~.--ı.;.

'\~"'-1 ' . 150,00 10,70;~.

253-600 Pencere tipi aspiratör, 1500 d/min.'ya kadar: ;il ~~~ . ..r....' ":'-~ -';"'ı. - ~ ~ ~

, Cc<' ,ve;. r /.' ' " !Lo "'" L
Diğer özellikler BFT- 253-500'ün aynı. li ~ ~ t·::~ ( ~:\.~ ~ .~ ".

253-601 • ' ,;:.;; .-' "\' , " .. ;'J tJ240 e mm .~ "';' "~:~"-~:-. L ,-...:., :.:ıt i 91,00 10,70;t. ..~. f ::-,: '': .•.<' . ~,.~ k':>:-: .

253-602 300 '" mm ~~';: ?'. :....;i'~..!~;: ...~~ OO~~;~~ ~:?::~~1 99,00 10,70
253-603 350 e mm '"'l~~::- ( ~.~.:~ :..~~~}~~~;.~.;:' 105,00 10,70
253-604 400 '" mm

r.-,._~.;':;~' :''/ .';::,~';....
109,00 10,70

253-605 450 '" mm 121,00 10,70
253-606 500 e mm 134,00 10,70
254-000 KURU HAVA FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

254-100 Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi; (sentetik tip):
Aşağıda belirtilen kapasitelerde % 75'i 10 mikrondan büyük % 25'i lO-oı mikron
olan tozlardan havayı % 80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m2 sinde toz yükü 200
gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn, hızda 40 paskal (4,5 mm.SS) olan ve
metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m2 toz yükünde 1,5 m/sn, hız
için direnci 72 paskal (8 mm. SS)'den az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra
elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrala kolayca monte edilebilecek ve
kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızakları ile birlikte, montesi, çalışır

halde teslimi.

254-101 100 - 500 m3/h' lik 133,00 12,90
254-102 501 - 1500 m3/h' lik 155,00 14,10
254-103 1501 - 3000 m3/h'lik 178,00 16,50
254-104 3001 - 5000 m3/h' lik 200,00 18,80
254-105 5001 - 10000 m3/h 'lik 245,00 21,20
254-106 i 000 i - 20000 m3/h' lik 312,00 25,90
254-107 2000 i - 30000 m3/h' lik 445,00 28,20
254-108 3000 i - 40000 m3/h'lik 534,00 31,80
254-109 40001 - 50000 m3/h'lik 668,00 35,30

Not:50000 m3/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde
olabilecektir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin Birim Fiyatı

uygulanacaktır.

254-200 Elemanları temizlenebilen tip, kuru hava filtresi; (madeni veya sentetik tip).
Elemanları yıkayıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen kuru hava filtresi;
diğer özellikler BFT 254-100'ün aynı ancak, BFT No.: 254-100'deki montajlı birim
fiyatlar % 15 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

254-300 Torba filtre:
Kimyasal liflerden veya cam yününden imal, dikişli torbalardan meydana
gelmiş.aşağıda belirtilen boyutlarda % 90 lara varan miktarda büyüklüğü i Omikron
olan tozlardan havayı koruyacak, .EU-4 veya G4 sınıfı, santral içine montajının

kolayca yapılabilmesi için galvanizli sac veya plastik malzemeden imal çerçeveye
haiz ilk çalışma basınçları 35-50 Pa arasında değişen torba filtrelerin; temini ve
yerine montaj i .

Boyutu(mm) Debi(m3/h)

254-301 305 x 610 2200 169,00 12,10
254-302 610 x 305 2200 221,00 16,90
254-303 610x610 4300 286,00 21,70
254-304 305 x 305 1100 155,00 10,90
255-000 YAGU HAVA FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60).

Elemanları yıkanip temizlendikten sonra yağ ve benzeri bir Viskoz maddeye daldınp

tekrar kullanabilen filtre, diger özellikleri BFT 254- i OO'ün aynı.

255-100 Temizlenebilen yağlı hava filtreleri:

255-101 100 - 500 m3/h'lik , i.r.... ';~.'.:.~:-.. 83,00 12,70
255-102 501 - 1500 m31h'lik ,.;;" d'"'~_-""~\ 98,00 14,20
255-103 1501 - 3000 m3/h'lik " ':;i' ....... ·",·'r'

"\.'0 116,00 16,50
255-104 3001 - 5000 m31h'lik i';.y -: o>: c,' '.'; ç;~ '~ \30,00 18,80,"'f' ,"> "
255-105 5001- 10000 m3/h'lik \-<; :?:\ ; ':;.. tr'.: ", 155,00 21,20;~~~ :,'

255-106 1000 i - 20000 m3/h'lik \, ~~& <,:' .:,~:!-:;: ':. ':'"~: ,J:; .( 215,00 26,50
255-107 20001 - 30000 m31h'lik ',~ .".::,.;-"- ~;; "':}, ',-,)..'[;,.... .'\

,.~. 295,00 29,20"-
255-108 3000 i - 40000 m3/h'lik ~ ~.

i",.. '. ,.,,"
409,00 33,20..'

255-109 40001 - 50000 m31h'lik 517,00 37,20
256-000 ELEKTROSTATİK HAVA FİLTRELERİ: (*) (Ölçü: Ad.: İhzarat %60).

Tahminen aşağıda belirtilen kapasitede kullanma amaçlarına göre, havayı toz
organik madde, kurum gibi maddelerden statik elektrikle yüklendikten sonra elektrik
çekim kuvveti ile çekerek ve iterek, toplamak suretiyle temizleyen dalgalı akımdan

birinci kısma takriben 13.000; ikinci kısma takriben 6.000 volt doğru akım temin
eden trafo ve redresörü, ünitelerin yerleştirildiği ve kolayca çıkarılıp takılmaya

müsait ve santral konstrüksiyonuna intibak edecek çelik kaseti; santralın filtreyi
ihtiva eden kısmındaki kapılarına takılan ve santrala girildiğinde otomatik olarak
yüksek gerilimi kesen kontaktörleri, her türlü emniyet sağlayan sinyalleri, işaret

plakaları, kablodan itibaren bilimum elektrik tesisatının yapılması (kablo, elektrik
birim fiyatlarından ödenecektir.) Bilcümle teferruatı her türlü malzeme ve işçilik

dahil komple olarak işyerinde temini ve montajı. Hava geçiş hızı 2,5 rn/sn.yi ve
basınç düşüşü 58 paskalı (6,5 mm.SS)'nu geçmeyecektir. Müteahhit en az üç
firmadan broşür getirecek, bu broşürlerden, idarece kabul edilenler arasından birini
monte etmekte serbest olacaktır.

256-100 Elle kumanda edilen tip:(*)
Yıkanması ve toz tutucu yapışkan madde tatbik edilmesi tamamen elle kumanda
edilecektir.

256-101 2000 - 4000 m31h'lik - -
256-102 4001 - 8000 m31h'lik - -
256-103 8001 - 16000 m31h'lik - -
256-104 16001 - 24000 m31h'lik - -
256-105 2400 i - 30000 m3/h'lik - -
256-106 30001 - 40000 m3/h'lik - -
256-107 4000 i - 60000 m31h'lik - -
256-108 60001 - 80000 m31h'lik - -
256-109 80000 -100000 m31h'lik - -

(*)BFT 256-100-200-300-400-500'deki imalatların bedeli fatura üzerinden sözleşme hükümlerine göre ödenmek üzere (Bu imalatlara ait
her türlü proje ve broşürler idarece tasdik edilmiş ve bağlı oldugu Genel Müdürlükçe olur alınmak süretiyle yapılacaktır.)
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Birim
Fiyat

No:

256-200

256-300

256-400

256-500

YAPILACAK İşİN cİNsİ

Yarım otomatik kumandalı tip:(*)
Yarım otomatik, yıkanması ve toz tutucu yapışkan madde tatbik edilme si; düğmeye
basılarak başlatılacak fakat stop etmesi otomatik olacaktır.

Tam otomatik tip:(*)
Yıkanmaya başlama düğmesine basıncı yıkanacak, kuruma zamanını verecek,
yapıştırıcı madde tatbik edecek ve bırakacağı kuruma zamanı dolduktan sonra sinyal
lambası sörıerek çalışmaya hazır oldugunu haber verecektir.

Program röleli tam otomatik tip: (*)
En az 7 günlük program rölesiyle bütün yıkama ve yapışkan madde tatbik etme
işlemlerini, tam otomatik olarak kendisi yapacaktır.

Aparey tipi elektrostatik hava filtresi: (*)
İdaresince onanmış broşür ve aşağıda belirtilen kapasitede; havayı toz, organik
madde, kurum gibi maddelerden statik elektrikli yüklendikten sonra elektrik çekim
kuvveti ile çekerek ve iterek toplamak suretiyle temizleyen dalgalı akımı doğru

akıma çevirip birinci ve ikinci kısımlara 13.000 ila 6.000 volt temin eden redresör
tertibatı, ünitelerin yerleştirildiği ve kolayca çıkarılıp takılmaya müsait tesis
edileceği yere intibak eden kaseti ve sürme oluklu montaj parçası, filtre yol verme
rölesi (vantilatör ile irtibatlandırılacak veyahut hava presostatı kullanılacak, bedelleri
ait oldukları birim fiyatlarından ödenir.) Her türlü emniyeti sağlayan sinyalleri işaret

plakaları, tablodan itibaren elektrik tesisatının yapılması (Kablo, icap ediyorsa şalter

veya sigorta elektrik birim fiyatlarından ödenecektir.) Bilcümle teferruatı, her türlü
malzeme ve işçilik dahil, komple olarak işyerinde temin ve montajı, Hava basınç

düşüşü 58 paskalı (6,5 mm.SS)'nu geçmeyecektir.Filtre elemanları kolaylıkla ve basit
bir şekilde yerlerinden çıkartılarak, kullanılan mahallin durumuna göre, ve genellikle
ortalama ayda bir defa deterjanlı sıcak suda yıkamak ve kuruduktan sonra
pasıanmayan malzemeden yapılmış olacaktır. Kaset konstrüksiyonu fiyata dahil
degildir.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli

YTL

(J

256-501

256-502

256-503

256-504

256-505

256-506

256-507

256-508

256-509

256-510

256-511

600 CMF

800 CMF

1100 CMF

...1200 CMF

1600 CMF

2000 CMF

3200 CMF

4000 CMF

6000 CMF

8000CMF

10000 CMF

1020 m3/h

1360 m3/h

1870 m3/h

2040 m3/h

2720 m3/h

3400 m3/h

5540 m3/h

6800 m3/h

10200 m3/h

13600 m3/h

17000 m3/h

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
257-000

257-100

SANTRAL ıSıTlALARI (PN 6-16 KALİTESİNDE): (Ölçü Ad.: İhzarat: %
60)

Çelik borulu, çelik kanatlı sıcak veya elektro galvanizlenmişısıtıcı:

Logaritmik /'ı. tm = 60 "C alınması, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alım hızı 3
m/sn olması hallerinde aşağıdaki kapasitede olduğunu gösterir hesap ve projesi
onanmak üzere; sıcak galvanizli çelik boru, çelik kanatlı ısıtıcının santrala uyacak
ölçü ve konstrüksiyonda; korozyondan koruyucu boya ile boyanmış hücreye montajı

için gerekli kızakları ile birlikte işyerinde temini, santrala monte edilmesi, boru
bağlantılannın rakorla veya flanşla yapılması, çalışır halde teslimi (buhar veya
kızgın su kullanma; hallerinde dönüştürme hesabı verilecektir.) Sıcak su halinde
"logaritmik /'ı. tm" 60 "C den farklı olduğu takdirde.

60x kullanılan kapasite
Fiyata esas olacak kapasite =

ile bulunacaktır.

_________ formülü

kullanılan /'ı. tm oC

257-101 (1000 kcal/h) 1,1 kW 104,00 17,90

(*)BFT 256-100-200-300-400-500'deki imalatıarın bedeli fatura üzerinden sözleşme hükümlerine göre ödenmek üzere (Bu imalatıara ait
her türlü proje ve broşürler idarece tasdik edilmiş ve bağlı oldugu Genel Müdürlükçe olur alınmak süreriyle yapılacaktır.)
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
257-102 (5000 kcal/h) 5,5kW 191,00 21,50
257-103 (10000 kcaJJh) II kW 340,00 25,10
257-104 (20000 kcal/h) 22kW 606,00 31,10
257-105 (40000 kcal/h) 44kW 840,00 46,60
257-106 (60000 kcal/h) 66kW U 50,00 51,40
257-107 (80000 kcal/h) 88kW 1.550,00 56,20
257-108 (100000 kcal/h) 1I0kW 1.925,00 63,40
257-109 (150000 kcal/h) 165 kW 2.175,00 78,90
257-110 (200000 kcal/h) 220kW 2.975,00 87,30
257-111 (300000 kcal/h) 330kW 3.975,00 95,70

(*)Not:330 kW (300.000 kcal/h) kapasiteden daha fazla olan kapasiteler 2 veya daha
fazla grup halinde olabilecektir

257-200 Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25
gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak

galvanizli ısıtıcı:

Diğer özellikler BFI 257-1OO'ün aynı.

257-201 (1000 kcal/h) 1,1 kW
".' ::;':'...:;~~~:, 139,00 17,80

257-202 (5000 kcal/h) 5,5 kW .,:.) , .es: ",. 252,00 21,30··i .. '~" "'.;

257-203 (i0000 kcal/h) ii kW
.:'.,:..s-:

<:.~

"":\ 526,00 24,90'. "". ':J~'.

257-204 (20000 kcal/h) 22 kW \',\ i~:' /.<""- .>'. 'oJ, -f~., \ 832,00 30,80
257-205 (40000 kcal/h) 44 kW i~ ::"~ ~:; !, \ :: ....... ;;~;?~ 1.125,00 46,20
257-206 (60000 kcal/h) 66 kW i~. ,~.::" ~:-~'~;:''':'~':';'~''n~:;~ ~;;~A~: 1.525,00 50,90
257-207 (80000 kcal/h) 88 kW "',;;-. <:>\., ";; ''5 .:... ' :...(:" 1.850,00 55,70.." ...,,'t'~"'::ı.~

257-208 (100000 kcal/h) 1I0kW ·"i'",\;". ".; ......::"'r? 2.475,00 62,80
257-209 (150000 kcal/h) 165 kW 3.175,00 78,20
257-210 (200000 kcal/h) 220 kW 4.450,00 86,50.
257-211 (300000 kcal/h) 330 kW 5.800,00 94,80
258-000 SANTRAL SOGUTUCULARI: (4 Atınosfer basıncına kadar.): (Galvaniz veya

plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)(Ölçü:Ad.; İhza rat: % 60).(*)

258-100 Çelik boru, çelik kanatlı, sıcak veya elektro galvanizlenmişsoğutucu:

15 oC to tm için soğuk suyla çalışması ve hava alım hızı 3 mlsn. olması halinde
aşağıdaki kapasitelerde olduğunu gösterir. Hesap ve projeleri onanmak üzere, diğer

özellikler: BFI 257-100'ün aynı. (Soğuk su sıcaklığı O°C'dan yukarı olduğuna göre,

258-101 (500 kcal/h) 0,55 kW 95,00 16,40
258-102 (i 000 kcal/h) 1,1 kW 145,00 19,70
258-103 (2000 kcal/h) 2,2kW 168,00 21,80
258-104 (4000 kcaI/h) 4,4kW 302,00 25,10
258-105 (8000 kcal/h) 8,8kW 448,00 29,50
258-106 (12000 kcal/h) 13,2 kW 701,00 36,00
258-107 (16000 kcal/h) 17,6 kW 876,00 42,60
258-108 (20000 kcal/h) 22kW 1.050,00 47,00
258-109 (30000 kcal/h) 33kW 1.350,00 51,30
258-110 (40000 kcaI/h) 44kW 1.825,00 57,90
258-111 (60000 kcal/h) 66kW 2.350,00 65,50
258-112 (80000 kcal/h) 88kW 3.075,00 72,10
258-113 (160000 kcal/h) 176 kW 4.100,00 79,70
258-114 (320000 kcal/h) 352kW 8.475,00 83,00

(*)NÜT: Isıtıcı veya soğutucu serpantinlerde hesap sonucu çıkan ondalıklı serpantin sıra sayısı bir üst tam sıra sayısına göre imalat
yaptırılır ve bedeller buna göre ödenir.
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Birim MontajII Montaj

Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
258-200

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu:

Diger özellikler BFT 258-l00'ün aynı, BF No.: 258-l00'deki montajlı birim fiyatlar
ve montaj bedelleri % 30 artırılarak uygulanır.

258-300 Direkt ekspansiyonlu, çelik boru, çelik kanatlı, sıcak galvanizli soğutucu:
Evaporasyon sıcaklığı - 7 °C'nin üzerinde ve evaporasyon sıcaklığı ile hava giriş ve
yaş termometre sıcaklığı arasında 20 "C fark olduğuna 3 mlsn. hava alım hızına göre
aşağıdaki kapasitede olduğunu gösterir hesapları ve projesi onanmak üzere direkt
ekspansiyonlu çelik boru, çelik kanatlı dışı galvanizlenmiş hava soğutucunun

havalandırma hücresine uyacak şekilde yapılmış ve iki kat antipas boya ile boyanmış

hücreye montajı temin eden kızakları ile birlikte temini havalandırma santralına

montesi, çalışır halde teslimi (bağlantıları flanşlı veya rakorlu olacaktır). Proje
gereğince degişik şartlarda soğutucu teklif edildiğinde yukandaki şartlara göre
dönüştürme hesabı verilerek bedeli bulunacak tır. (O°C'nin altında olan evaporasyon
sıcaklıklarında kapasitenin hesabı O °C'nin üzerindeyrniş gibi yapılıp fiyata bu
kapasite esas alınacaktır.)

258-301 (2000 kcal/h) 2,2kW 127,00 21,60

258-302 (4000 kcal/h) 4,4kW 253,00 24,90

258-303 (8000 kcal/h) 8,8kW ;:·'C, .f.~ ,~<'·Z>,. 434,00 29,20

258-304 (12000 kcal/h) 13,2 kW "~!\ !.~:' ~", 'y-
.~'ı...

~~~ 658,00 35,70

258-305 (16000 kcal/h) 17,6 kW c: ..':1- /:~ ,;;"':.' ~'.; ;~ \ 821,00 42,20

258-306 k, :-'~i ':;'"
...

(20000 kcal/h) 22kW . ;.•~ ~, -; '. , . 1.'•.; :,: ~ 2 1.100,00 46,50"

258-307 (30000 kcal/h) 33 kW r: ~:::.:_ '~., "0',." ".0 .. ; r-; i§
1.750,00 50,80. ',o" ' .........:.)., ,,~,,< ~." ,il

\,.'. ...... . ...·.t, /-,"

258-308 (40000 kcal/h) 44kW '\.: r. .;:-~? ;~} '~ .~~ ,f
2.325,00 57,30-", I,.'

258-309 (80000 kcal/h) 88 kW
-':". , .: ... 0-:<'.. 4.050,00 64,90

258-310 (160000 kcal/h) 176 kW 6.925,00 71,70
258-311 (320000 kcal/h) 352kW 9.475,00 78,90

258-400 Direkt ekspansiyonlu bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz
soğutucu:

Diger özellikler BFT. 258-300'ün aynı. BF No.: 258-300'deki montajlı birim fiyatlar
ve montaj bedelleri % 30 artırılarak uygulanır.

258-500 Paslarımaz çelik yoğuşma tavalı santral soğutucuları;
Santral soğutucuları, paslanmaz çelik yoğuşma tavası ile temin edilmesi durumunda
soğutucu batarya pozu %15 artırılacaktır.

258-600 Damla tutuculu santral soğutucuları;
Santral soğutucuları, damla tutucu ile temin edilmesi durumunda soğutucu batarya
pozu %10 artırılacaktır.

259-000 NEMLENDİRİcİLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

259-100 Hava yıkayıcı ve nemlendirici:
Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek aşağıda belirtilen ha cimdeki
havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava
yıkayıcı ve nemlendiricinin, tek veya çift sıra püskürtme memeleri, galvanizli boru
ile yapılmış boru donamım, 3 mm. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2
paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme, şamandıralı besleme tertibatlı

havuzlu, bir sıra hava yöneiticileri, (seperatör)su sızdırmaz gözetlerne camlı kapağı

ile işyerinde temini, havalandır ma hücresine montesi çalışır halde teslimi. (Su
besleme borusu, pornpa sı, tablosu, otomatik kontrol tesisatı fiyatları, ilgili birim
fiyatlardan ayrıca ödenecektir. Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel
plastik kutulardan yapılacak; diger madeni yüzler antipas boya ile iki kat
boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır.
(Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve
benzeri imalatlar birim fiyatlara dahilolup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

259-101 1.000 m3/h 966,00 61,20

259-102 3.000 m3/h 1.200,00 72,10

259-103 5.000 m3/h 1.475,00 80,80
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

259-104 10.000 m3/h 2.000,00 87,40

259-105 15.000 m3/h 2.225,00 93,90
259-106 25.000 m3/h 2.550,00 103,70
259-107 40.000 m3/h 4.250,00 114,70
259-108 60.000 m3/h 5.125,00 129,90
259-109 80.000 m3/h 6.500,00 150,70
259-110 100.000 m3/h 7.525,00 161,60
259-200 Oda tipi sulu nemlendirici:

Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380
volt, 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik
motoru ile mücehhez, su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi

ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa
elemanı diskleri hava sirkülasyon, vantilatörü, elektrik motorunu su ve nemden
koruyacak ceket, bütün elemanları paslanmaz (alüminyum, pirinç, bakır ve benzeri)
tavana askı tertibatıyla elektrik, otomatik, kontrol malzemeleri ve su borusu tesisat
malzemeleri ilgili birim fiyatlardan ödenecektir.)

259-201 5 kg. su kapasiteli, 168,80 16,40
259-202 8 kg. su kapasiteli, 182,00 13,40
259-203 15 kg. 'a kadar su kapasiteli endüstriyel tip ._2.0J,OO 16,40
259-300 Kanal tipi sulu nemlendirici

p'-- <.

~-p-. ,.-, ,:p-;
Saatte takriben 5 kg. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek ,".t!- ..",:". ~\. ~ ~~~i...~ "~.

'"kapasitede, 220 veya 380 volt, 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-
."!1'" ~}". ...

. '\.

(~;s~~
• t<'~ \

100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt. su haznesi plastik toplu ~;. ~ ~
şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları, suyu alt hazneden alıp atomize v ,,;r

taraflarına sevk edecek pompa elemanı, diskleri hava kanalına bağlanmak için ~ 3~
takriben 1,5 mm. kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası. hava kanalından "". it ;-
geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör ~·.,1
tertibatlı; elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi, bütün elemanları , .-1"4~-
paslanmaz (alüminyum pirinç, bakır, ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olarak ~"""

kanala montajı, çalışır vaziyette teslimi. (Elektrik, otomatik, kontrol ve su tesisat -'~~-.' t ' :::.-;....~-.-

malzemeleri ilgili birim fiyatlarından ödenir.) 201,00 19,70
259-400 Buharlı oda tipi nemlendirici:

0,5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg. bu harı oda
havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı, yoğuşan

buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu,
buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı, sacdan alt
tablası, hava sirkülasyon vantilatörü, takriben 40 Watt, 200 Volt, 5O frekanslı

elektrik motoru nemlen dirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı

boya ile boyanrnası oda, tavan veya duvarına montesi ve çalışır vaziyette teslimi. 131,00 19,70
259-500 Buharlı kanal tipi nemlendirici:

0,5 atmosfer buhar ile çalıştırıldığında saatte takriben 40 kg. buharlı hava kanalı

içerisine sevk edebilecek kapasitede, buhar püskürtme meme başlığı, yoğuşarı

buharı toplayacak silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu, buhar giriş borusu,
buharı kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı sacdan alt montaj
tablası, pasa dayanıklı, boya ile boyanması, hava kanalına montesi ve çalışır halde
teslimi. 114,00 19,70

259-600 Tava tipi nemi endi ri ci tavası:

Şamandıralı besleme tertibatı 3 mm. sacdan yapılmış ve sıcak galvanizlenmiş santral
veya kanala uygun form verilmiş nemlendirici tavasının imali, yerine montajı.

259-601 5 Litrelik. 9,80 4,40
259-602 10 Litrelik. 13,10 4,40

259-603 15 Litrelik. 16,40 4,40

259-604 20 Litrelik. 23,00 4,40

259-605 25 Litrelik. 26,20 4,40

259-606 30 Litrelik. 30,60 4,40

259-700 Tava tipi nemlendirici, buhar serpantinli: 61,00 15,30
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Birim
Fiyat

No:

259-800

259-801

259-802

259-803

259-804

259-805

259-900

YAPILACAK İşİN cİNsİ

Tavasına uygun şekilde buhar serpantini imali, galvanizelenmesi, tavasına monte
edilmesi, bağlantı ağızlarının rakorlu veya flanşlı olarak bırakılması.

Tava tipi, nemlendirici elektrik ısıtıcısı:

Tavasına uygun şekilde form verilmiş neme karşı korunmalı bir kılıf içene izoleli
olarak yerleştirilmiş elektrikli ısıtıcının temini, tavasına montesi i O m.ye kadar
besleme kablosu dahil,

500W.

1000 W.

2000W.

3000 W.

4000 W.

Dolgu tipi sulu nemlendirici:
Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi, uygun kapasitede dalgıç tip pompası

olacak, cihaz içerisinde bulunan bu pornpa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu
malzeme üzerine suyu bırakacak, tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen
havayı %90 bağıl nemeçıkarabilecek özelliklerde olacaktır.

BFT 259-WO'deki montajlı birim fiyatlar %20 arttırılarak, montaj bedelleri
artırılmadan aynen ödenecektir..

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

16,40

19,70

32,80

39,30

50,20

Montaj
Bedeli
YTL

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

259-1000

259-1001

259-1002

259-1003

259-1004

259-1005

259-1006

259-1007

259-1008

259-1009

259-1100

260-000

Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici:
ısıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji
geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı.Ünite içinde
elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası, ayrı bir bölümde kumanda
panosu,elektronik kartı, kontaktör ve kablolanması bulunacak, elektronik kart

nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su .:~:...';;~..:~.:.·",.·,~i:, ::,,"""-":..,.
seviyesini ayarlayacak, cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 -- ~ .':,

~~~~ı~~&~~~f~~~~~ f~,~~~.(;••.•..•.:•.·•.~.:.,:••,.,_•.~.•_:.•.... ~.~.~:"..'..'..~.'y~,'",:,.,,?,~,~)
uygulamalarında,ünite ile birlikte kanal ve klima santralları iç boyutuna ve - _.' >_•• • ;,.0:
dağıtılacak buhar kapasitesine uygun, nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz .' .,' ;::;,.
çelikten dağıtıcı boru, ünite ile boru arasında buharın yoğuşrnadan teminini
sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda, özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve
özel kauçuk drenaj hortumu ile birlikte temini ,yerine montaj i ve çalışır halde
teslimi.

Kapasite(kg/h)

6 6.725,00 123,00

LO 7.350,00 123,00

17 8.250,00 123,00

30 9.175,00 123,00

45 12.225,00 154,00

60 15.275,00 154,00

90 18.950,00 185,00

130 22.600,00 185,00

116 21.325,00 185,00

Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler:
Su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu
kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri,paslanmaz çelik
elektrodu, blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olan buharlı tip
nemlendiriciler için 259-1000 pozunda tarif edilen montaj1ı bedel %25 arttırılarak,

montaj bedelleri artırılmadan aynen ödenecektir.

HAVALANDıRMA ıSıTMA KLİMA SANTRALİ HüCRESİ: (Ölçü: m2:
İhzarat: % 60).
Vantilatör, filtre, damperler, ısıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler ve otomatik
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

kontrol cihazlarından gerekenleri fonksiyonlarını İcra edebilecekleri şekilde onanh
projesindeki sıra ile sökülmeleri çıkarılmaları için gerekli kolaylıkları bir arada
toplayan santral hücresinin temini, yerine montesi, fleksbıl bağlarıtılarla kanalları

titreşim izolesi yapılmış olarak döşerneye veya beton kaide üzerine tespiti, boru
bağlantılarının flanş veya rakorlarla yapılması, gereken yüzeylerin antipas boya ile
iki kat, bilahare santral dış yüzünün istenilen renkte tabanca boyasıyla iki kat
boyanması, gereken yüzeylerin içten sese karşı izole edilmesi.
-Ödernede klima santral hücresinin dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınacak,

hücre ara bölmeleri hesaplanmayacak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan
yüzeyden düşülmeyecektir.

-Hücre içindeki ses izolasyonu yapılan izolasyonun özelligine göre ilgili izolasyon
birim fiyatından ayrıca ödenecektir. Hava damperleri BFT 263-000'den ayrıca

ödenecektir.
-(Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve
benzeri imalatlar birim fiyatlara dahilolup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir)
-(80.000 m3/h kapasiteden daha büyük olan kapasiteler iki grup halinde bölünebilir.
Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

u

260-100

260-101

260-102

260-103

260-104

260-105

260-106

260-107

Preste kıvrılma DKP sacıa yapılması halinde
Hava Debisi ~plama Saç . ).,';~'::'~.~;::;-<.;~"

(m 3/h) İskeleti (mm.) (mmyekadar) /'\~.',:.~_.;:J> "~ ..

2000 - 4000 (1,3) mm. sacla 1.0 ;'/ ,~~ .__ .,. rı, )\\:

5001 - 10000 (2,0) mm. sacla 1.2 i ~1 ~;;.. \ '-:::-, ;,,;e AY

40001- 60000 (2,5) mm. sacla 1.5 ·=-.ı.:t,~,,-;.~.";·~~;"_-;~ ":"-'

60001 - 80000 (3.0) mm. sacla 1.5

88,00

112,00

118,00

132,00

139,00

143,00

165,00

16,70

17,70

17,70

18,00

18,00

21,30

21,70

Kagir havalandırmahücresi:
Onanh projesine göre yapıhp inşaat birim fiyatlarıyla ödenmek üzere tahminen.

()

260-200

260-201

260-202

260-203

260-204

260-205

260-206

260-300

Köşebentle iskeleti
projesine göre)

Hava Debisi
(mJ/h)

5000

5001 -10000

10001 -20000

20001 -40000

40001 -60000

60001 -80000

yapılıp üzerine DKP sac kaplanması halinde: (Onanh

Kaplama Sac
(mm'ye kadar)

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

137,00

145,00

157,00

178,00

193,00

210,00

15,80

15,80

15,80

15,80

15,80

15,80

260-400

260-500

260-600

Kare profil iskeleti yapılıp, üzeri galvanizli sac panellerle kaplanması halinde:
(Onanh projesine göre).
Karkası, kare profillerin köşelerde özel alüminyum parçalarla ve paslanmaz
metallerle bağlanmasından meydana gelmiş. Bu karkasın üzeri galvaniz sac
panellerle (sızdırmazlık için panellerin çevresine özel "U" lastik şeritler

yerleştirilerek ve krom kaph sac vidalarla tespit edilerek) kaplanmış, tahminen
sökülebilir. (demonte) kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre.Diger özellikler BIT 260
OOO'ün aynı BFT 260-200'deki montajh birim fiyatlara % 20 eklenerek ödenecektir.

Profil iskeletli veya iskeletsiz konstrüksiyonlu galvaniz sac çift cidarh,
poliüretan dolgulu modüıer yapılması halinde: (Onanlı projesine göre)
İç ve dış cidarları en az 0.5 mm. kalmlığırıda galvaniz sac olan çift cidarlı, cidarlar
arasına fabrikasyon en az 22 mm. kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte
edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre.Diğer özellikler BFT 260-000 ve 260
400'ün aynı.BFT 260-200'deki montajh birim fiyatların % 50'si eklenerek
ödenecektir. Poliüretan izolasyon malzemesi için ayrı bir bedel ödenmeyecektir.

Profil iskeletli konstrüksiyonlu galvaniz sac çift cidarlı, cam yünü veya taş yünü
dolgulu modüller yapılması halinde

10



Birim
Fiyat

No:

260-601

260-602

261-000

261-100

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Klima santralı karkası galvaniz çelik karkas ve köşe parçalarından oluşacak.Paneller

ön boyalı galvanizli sac malzemeden imal edilecek, dış panel sacları ise aşındırıcı

etkilerden korumak amaçlı polyester kaplı galvaniz sac malzemeden üretilecek.Tüm
paneller, kapılar ve giriş panelleri çift cidarlı olacak.İç ve dış cidarları en az 1 mm
kalınlığında galvaniz sac malzemeden imal edilmiş olacak.Paneller santral karkasına

dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. İç ve dış

paneller arasına 50 kg/m' yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü
levha yalıtım malzemesi konulacaktır malzemesi konulacaktır.Diğer özellikleri 260
000 ile aynı olacaktır.

BIT 260-600'ün aynı özelliklerde; 30 mm'ye kadar cam yünü veya taş yünü ile
izolasyon yapılması durumunda BFT 260-200'deki montajh birim fiyatlar % 60
arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen ödenecektir. İzolasyon

malzemesi için ayrı bir bedel ödenmeyecektlr.

BFT 260-600'ün aynı özelliklerde; 50 mm.ye kadar cam yünü veya taş yünü ile
izolasyon yapılması durumunda BFT 260-200'deki montajh birim fiyatlar %70
arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen ödenecektir. İzolasyon

malzemesi için ayrı bir bedel ödenmeyecektir.

HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü m2: İhzarat: % 40)
Monte edilmemiş kanal halinde ihzarat: % 60.

Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde hava kanah yapılması:

Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması

menfezlere ve apareylere bağlantılarda bezli bağlantı parçaları konulması, bilcümle
birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki

kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler kullanılacak. Vidah askı

çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel
ödenmeyecektir. Levha kalınlıklan: (TS- 822 ve uygun galvanizli sacdam . ..' "..

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

261-101

261-102

261-103

261-104

261-105

261-106

261-107

261-200

261-300

En geniş kenarı 250 mm.ye kadar olanlarda 0,50 mm. // ::'{' :rı ,. "~

En geniş kenan 499 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. ;7 '.> ••. ', .' ",,\.

En geniş kenarı 990 mm.ye kadarolanlarda 0,75 mm. (tJ,~ .,:/'/,-.:,;', ..' ·S~ ~.~

En geniş kenan 1490 mm.ye kadar olanlarda 0,90 mm. ;.) f.1 0. \ "~~':'., ;;; ~ ~~

En geniş kenarı 1990 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. y," ::~\>"'~'> .. ::;:~:-/j

En geniş kenan 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,15 mm. 1\.<-:-- ..•~. '~.~'_ .;» :, :.,/,"

En geniş kenarı 2500 mm' den büyük. 1,25 mm. ';'-',"" .. >~'~>'.~~_/ <
Not:l-Kanalların bağlantı kenetleri köşebentle yapıldığı taktirde montajlı birim fiyat
% 10 artırılarak uygulanacaktır.

2-Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalının ek yerlerinin galvanizden imal
edilen, kendinden mastikli flanşlar ile birleştirilmesi, uygun uzunluktaki köşe

parçalarının mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanh neopren contanın

flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, 140 mm. metal sıkıştırma parçalarının

uygun aralıklarla sabitlenmesi durumunda BFT 261-100'deki montajlı birim fiyatlara
% 80 eklenerek ödeme yapılacaktır

Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan si1indirik hava kanalı yapılması:

BFT 261-100'de belirtilen kalınlıklarda demir, sac silindirik,kanal imali, sıcak

galvanizlenmesi, fitings parçaları ile birlikte yerine montesi, sağlam bir şekilde

duvarlara veya tavana tespiti.

Alüminyum levha kullanılarakhava kanah yapılması:

Diğer özellikler BFT 261-100'ün aynı.Yalnız alüminyum levha kalınlıkları aşağıda

belirtildiği şekilde olacaktır.

Levha kalınlıkları:

38,50

45,30

50,00

52,60

60,00

63,90

69,10

61,50

14,10

14,20

14,50

12,80

13,00

13,00

13,00

14,10

261-301

261-302

261-303

261-304

261-305

261-306

261-307

En geniş kenan 250 mm.ye kadar olanlarda

En geniş kenan 499 mm.ye kadar olanlarda

En geniş kenan 990 mm.ye kadar olanlarda

En geniş kenarı 1490 mm.ye kadar olanlarda

En geniş kenan 1990 mm.ye kadar olanlarda

En geniş kenan 2490 mm.ye kadar olanlarda

En geniş kenan 2500 mm' den büyük.

0,70 mm.

0,80 mm.

1,00 mm.

1,25 mm.

1,40 mm.

1,50 mm.

1,65 mm.

43,50

48,80

54,20

66,70

73,70

85,30
101,00

12,70

12,70

12,70

10,60

10,60

10,60

10,60
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Birim
Fiyat

No:

261-400

YAPILACAK İşİN CİNSİ

NOT:Kanalların bağlantı kenetleri köşebentle yapıldığı taktirde montajlı birim fıyat

% i Oartırılarak uygulanacaktır.

Bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları:

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

261-401

261-402

261-403

261-404

261-405

Tek katlı; 0.20 mm. kalınlığında alüminyum banttan imal edilmiş iki kat geçmeli
oluklu hava kanalı.

Çift katlı; 0.1 i mm. kalınlığında olup diğer özellikler BFI 261-40 i gibi.

Paslanmaz çelik bükülebilir borudan hava kanalları;

Tek katlı 0.12 mm. kalınlığında paslanmaz çelik banttan imal edilmiş iki kat
geçmeli oluklu flexible boru imali ve yerine montajı.

Galvanizli bant bükülebilir borudan hava kanalları;

Tek katlı 0,12 mm. kalınlığında galvanizli banttan imal edilmiş iki kat geçmeli
oluklu bükülebilir boru imali ve yerine montaj ı.

Kraft kağıdı bükülebilir borudan hava kanalları;

İçi ve dışı 120 gr/m2 kraft kağıdı ortası 0.06 mm. alüminyum banttan yapılmış üç
kat oluklu bükülebilir boru imali ve yerine montajı.

34,50 5,70

37,80 5,90

150,00 6,30

48,70 6,10

46,70 6,00

u
261-407 Alüminyum kaplı bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları;

Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 45 mikron
kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -300C ile +
1400C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 2500 Pa kullanma basıncına

mukavim, içinden en fazla 25 m/sn hızla hava geçebilen, yüzeyi alüminyum, ısı

yalıtımsız, Avrupa yangın standardına sahip (MI) (yangını devam ettirmeyen)
bükülebilir hava kanalının temini ve montajı. 19,10 7,40

261-408

261-500

261-501

261-502

261-503

261-504

Yüksek basınca dayanıklı alüminyum kaplı bükülebilir (flexible) borudan hava
kanalları;

Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, en az 70 mikron
kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -300C ile +
1400C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 3000 Pa kullanma basıncına

mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, yüzeyi alüminyum,
Avrupa yangın standardınasahip (Ml) (yangını devam ettirmeyen) bükülebilir hava
kanalının temini ve montajı. 32,00

İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı.

Borular arası 3 cm. kalınlığında şilte tipi teknik izolasyon malzemesi ile izoleli içi ve
dışı tek katlı alüminyum borudan imal edilmiş hava kanalı, (ölçü de dış yüzeyesas
alınacaktır.) 49,10

Borular arası 3 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü teknik izolasyon malzemesi ile
izoleli içi tek katlı ve dışı çift katlı alüminyum borudan imal edilmiş hava kanalı

diğer özellikler BFT 261-501 gibi. '.' . ::"'~,:.~"" 50,40

Yalıtımlı alü~inyum kaplı bükülebilir <,fl.exi~le) ~orudan h~va kanaııari;"..;.:< '''~". ~'.''''C' ~ ...'-.....
Helezon şeklınde bükülrnüş, yüksek gerilimli, çelık tel üzerıne, en az 70 oır ), ,-.
kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen,.azami rta' f<:'>~-~-<'·~ ~ 'ı
kullanma basıncına dayanıklı, en fazla 30 m/sn hızda ve -300C ıle +14.. ;'U'l ~ : '.:; ~ _ "" t
aralığındaki hava akışına dayanı~lı h~va kanalının üzerine, en az i~ ~.~~~ , \:_. <: j.~ ~ _
yoğu~luklu 2,5 cm kalınlığında şılte tıp cam~nü ısı yalıtım malzemes.ı>~.Y!i.?eyı -,~ .:..~?,;:",.:.l" 4i i.
alümınyum olan, Avrupa yangın standardına sahıp (MI) (yangını devam ettırmeY!'J1) ;t"-, 'OC':': '. rJ' if'
bükülebilir hava kanalının temini ve montajı. \~.ZS ··':.. ,,::~..,f;~ff.30
Yalıtımlı alüminyum kaplı bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları; ,- <; --,,". . ':..,

Yalıtım kalınlığı 5 cm diğer özellikler B.F.T. 261-503 ün aynı. 51,50

7,50

6,00

6,00

6,00

6,00
261-600

261-700

261-701

Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi:
Birim fıyat no: 261-400 ve 261-500'deki bükülebilir boruların birbirine montajı için
gerekli T, çatal, manşon, redüksiyon vb. gibi montaj malzemelerinin galvanizli
sacdan imal edilmiş olarak temini yerine montajı.

Paslanmaz Çelik sacdan projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması.

Diğer özellikler BFT. 261 - 100'ün aynı. Yalnız paslanmaz levha kalınlıkları aşağıda

belirtildiği şekilde olacaktır.

En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm.

0/035

190,00 14,00

261-702

261-703

499

990

0.60 mm.

0.70 mm.

200,00

204,00

14,30

14,30
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Birim
Fiyat

No:
261-704

261-705

261-706

261-707

261-800

262-000

262-100

262-101

262-102

262-200

262-201

262-202

263-000

263-101

263-102

263-103

263-104

263-105

263-106

263-200

263-201

263-202

263-203

263-204

263-205

263-300

YAPILACAK İşİN CİNSİ

" " " 1490" " 0.80 mm.

" " " 1990" "0.90mm.

" " " 2490" " 1.00 mm.

" " "2500" " 1.15 mm.
NOT: Kanalların bağlantı kenetleri köşebende yapıldığı takdirde montajlı birim fiyat
% 10 artırılarak uygulanacaktır

Ön izoleli gofrajlı alüminyum' panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı
yapılması:

İki yüzeyi 80 mikron kalınlığında alüminyum film kaplı, hücre yalıtım malzemeli, 52
kg/m' yoğunlukta, 1300 Pa basınç dayanımında, 20 mm kalınlıkta, gizli alüminyum
flanşh, PVC sürgülü bağlantı flanşlı, TS EN 1507 standardına göre class C
sızdırrnazlığına, class O yangın belgesine haiz, birleştirme köşe noktalarında özel
mastik ve PVC kapaklı ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı.Askı tespit için
uygun ölçülerde köşebent kulanı lacak, vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara
tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir.

KONTROL KAPAKLARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 40).
Ana kanallar üzerine gerekli kısımlarda takriben aşağıda belirtilen ölçü ve
konstrüksiyonda kontrol kapağı yapılarak sızdırınaz şekilde kanala monte edilmesi
birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı.

Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m' yoğunlukta cam
yürıü levha dolgulu: (Tip projesine uygun olacaktır)

40x50 cm.

20x30 cm.

Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı: (Tip projesine
uygun olacaktır.)

40x50 cm.

20x30 cm.

HAVA DAMPERLERİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 60)
Onanlı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere,
bilyalı ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareıs.~!1i..-.kanatlardan
müteşekkil, tahrik mekanizması, galvanizli sac çerçevesi,.biış~!pı()'?~rieştıwıe ve
tespit malzemesi dahil yerine montajı. .. ;.2 '~, .i :' ::[j, .~, '\ti

0,25 m2'ye kadar(l m2 fiyatı) .~:iJ;3 r·;·:/ ~ ~.t:. ~

0,50 m2'ye kadar(l m2 fiyatı) ';t'l, ~.\.';':: J./.;5 .!:f ;

2,00 m2'ye kadar(l m2 fiyatı) ·,,·;",·.:.,.....c·:~::"···
"2 m2'den büyük olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu
durumda bölündüktensonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır.

Kolon klapeleri: (Ölçü: Ad.:)
Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden
her ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme,
işçilik ve montaji dahil tam ve tekmil

0,04 m2'ye kadar

0,06 m2'ye kadar

0,08 m2'ye kadar

O,i Om2'ye kadar

0,12 m2 ve daha yukarısı

Contalı alüminyum hava damperleri (Ölçü: m2).
Onanh projesine göre, bronz kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel
alaşımh alüminyum dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde asgari direnç
sağlayacak aerodinamik yapıya sahip alüminyum profillerdenoluşmuş damper

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

210,00

224,00

232,00
238,00

133,00

37,50

17,00

17,00

12,70

269,00

263,00

248,00

235,00

226,00
225,00

10,60

11,70

13,80

15,90

19,10

Montaj
Bedeli
YTL

14,30

10,60

10,60
10,60

12,10

5,90

5,30

5,30

5,30

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
10,00

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20
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Birim
Fiyat

No:

263-301

263-302

263-303

263-304

263-305

263-306

263-400

263-401

263-402

263-403

263-404

263-405

263-406

263-407

263-500

YAPILACAK İşiN CİNSİ

kanatları üzerindeki yuvalara ve yerleştirilmiş özel centalar vasıtası ile hava
sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması galvanizli sac çerçevesi bilcümle
birleştirme ve tespit malzemeleri dahil yerine montajı

0,10 m2'ye kadar

0,25 rn2'ye kadar

0,50 m2'ye kadar

1,00 m2'ye kadar

1,50 m2'ye kadar

2,00 m2'ye kadar
2,00 m2'den daha büyük damperler 2 grup halinde olabilecektir.

Sigortalı Yangın Damperi : (Ölçü:m'.:İhzarat:% 60)
Onaylı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere1,5
mm kalınlıkta galvaniz saçtan imal edilmiş, bağlantı flanşları ile yangın zonu
oluşturmak üzere köşelerden havalandırma kanalına montajı yapılabilecek yuvaları

olan,damper boyunca tek parça damper aksı bulunan, tek kanatlı, ön yüzünde yüksek
sıcaklığa dayanıklı malzemeden imal edilmiş, DIN 4102 T6 standartlarına göre hava
sızdırmazlığını sağlayan contası olan, K90 yangın dayanım sınıfına uygun, standart
olarak 72 °C'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, contalı müdahale kapağı oları

sigortalı yangın damperinin işyerinde temini ve yerine montajı

O, i Om2'ye kadar(l m2 fiyatı)

0,25 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

0,50 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

1.00 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)

2,00 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

2,50 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

Servomotorlu Yangın Damperi: (Ölçü:m'.:İhzarat:%60)
Onaylı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere1,5
mm kalınlıkta galvaniz saçtan imal edilmiş, bağlantı flanşları ile yangın zonu
oluşturmak üzere köşelerden havalandırma kanalına montajı yapılabilecek yuvaları

olan,damper boyunca tek parça damper aksı bulunan ,tek kanatlı .ön yüzünde yüksek
sıcaklığa dayanıklı malzemeden imal edilmiş, DIN 4102 T6 standartlarına göre hava
sızdırmazlığınısağlayan contası olan, K90 yangın dayanım sınıfına uygun, standart
olarak 72 oC'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, contalı müdahale kapağı olan,
termal sıcaklık sensörü bulunan servomotorlu yangın damperinin işyerinde temini ve
yerine montajı

(Elektrik tahrik mekanizmaları kanal tesisan, servomotor bağlantı mekanizması, yay
geri dönüş ilavesi, kontak ilavesi) ilgili otomatik kontrol tesisatı birim fiyatlarından

ödenmek üzere) . ; _"~".:;,-<,.:.,.~

Montaj lı
Birim Fiyat

YTL

744,00

734,00

685,00

661,00

636,00

631,00

9.725,00

8.750,00

4.050,00

2.750,00

2.025,00

1.800,00

1.600,00

Montaj
Bedeli
YTL

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

265,00

265,00

265,00

265,00

265,00

265,00

265,00

263-501

263-502

263-503

263-504

263-505

263-506

263-507

0,10 m2'ye kadar(l rn2 fiyatı)

0,25 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

0,50 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

1.00 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

1,50 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)

2,50 m2'ye kadar(l m2 fiyatı)

11.500,00

11.025,00

6.600,00

6.350,00

4.575,00

6.475,00

4.025,00

310,00

310,00

310,00

310,00

310,00

310,00

310,00

264-000 SES ABSORBERLERİ:(Ölçü: m2: İhzarat: % 60).(*)
Plaka tipi, 50 kg/m3 yoğunlukta, 2,5 cm. kalınlıkta cam yünü veya plaka tipi, 70
kg/m3 yoğunlukta, 2,5 cm. kalınlıkta taş yünü absorbe edici plaklarla bölme araları

en çok 15 cm. aralıklı olacak şekilde tanzimi, cam yünü veya taş yünü levhaların

yüzlerini kafes teli kaplanması, nemli yerlerde cam yünü veya taş yünü yüzeylerine
katran sürülmesi cam yünü veya taş yünü yüzeylerinin tülbent bez ve kafes teli
kaplanması suretiyle imal edilmiş, ses absorberlerinin, işyerinde temini, yerine
montajı (havalandırma kanalı gibi dış ölçüleriyle ölçülecektir. Kanala bağlantı için

(*)(264-100,264-200) 2006 yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

264-100

264-200

264-300

264-301

264-302

YAPILACAK rsıx CİNSİ

olan genişleme kısmı, kanal olarak ölçüldüğü için ölçüme katılmayacaktır). Cam
yünü veya taş yünü elemanının 5 cm. olmasıhalinde % 20 fiyat farkı verilir. Montaj
fiyatı artırılmaz. (Taş yünü için fiyat farkı verilmez).

Bir yönde bölmeli:

İki yönde bölmeli:

Bükülebilir «Fleksbıl) borudan ses absorberleri:
içi tek katlı, üzerinde makinayla susturucu delikleri açılmış, dışı tek katlı boru, iki
boru arası şilte tipi teknik izolasyon malzemesi ile izoleli, dış boru iç boruya her iki
baştan kapaklarıyla tutturulmuş olacaktır.

izole kalınlığı 2,5 cm.

izole kalınlığı 5,0 cm.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

95,00

106,00

49,00

55,00

Montaj
Bedeli
YTL

17,10

17,10

4,90

4,90
264-400 Kulisli tip ses absorberleri :

Ses sönümleme absorberi klima ve havalandırma sistemlerinde oluşan gürültüyü
önlemek amaçlı, BFT 261-100'e uygun hazırlanmış hava kanalı içine, kulisler --.--.,-..;
dikdörtgenler prizması şeklinde olacak, aralıkları ve montajları deformasyonu §'o§ "'J<o~

önleyecek şekilde olup ses yutum prensiplerine uygun şekilde imal edilen, fan "0,0 ~","".,-':.' ""Ç~
gürültüsünü sörıümleyerı ve aralarında en çok 20 cm mesafe olan düz ses emici;' "'.. ," .~_. ~ .,,~ "i'}
elemanlardan oluşan, sönümleme elemanları inorganik yanmaz mineral yürıü olan, :'" c--: ,'5.:., /~ .. _"o "\ ~0 f.i:, ı
yüzeyi dokunmuş neme ve aşınmaya dayanıklı malzemeden olan, dolgu olarak 50 J ~;: ·~i f <:,l.. ,~~ ~ i ~
kg/m' yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levhalardan oluşan, ~ ,!; ':~;'..-' ,. :'_ .:~ ;; f!
yüzeyi 12 m/sn.lik hava hızına kadar olabilecek partikül aşınmalarını önleyecek i~~;,. ';"~:?: <:::'..?.,..-'>? r lt
şekilde c~ ~lü ile kaplanmış:. DIN 4102 ~ormuna uygun A sınıfı yanmaz yalıtım 'l\,"\.>i~: ,~';J, '?<;/
malzemelerı ıle 0,65 mm bükümlü galvanız saçtan kuşaklanacaktır; ödernede her '{'. "'," ,....p .•.:':;':" dr
kulisin dışarıdan görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak alan hesaplanacak ve ""'-;:, __ ..;~c; .../'

.~- ... .".:-;;
kullanılan kulis sayısı ile çarpılarak bulunacaktır.

264-401

264-402

265-000

265-100

265-200

265-300

265-400

26S-100/a

26S-200/b

26S-300/c

26S-400/d

265-500

50 kg/m' yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm
kalınlığında

50 kg/m' yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü ile 5 cm
kalınlığında

KANAL İZOLESİ: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40)(*)
Isıtılmamış veya soğutulmamış ortamdan geçen hava kanallarının 2,5-5 cm.
kalınlıkta mantar veya benzeri levhalarla izolesi, köşelerin köşebentlerle takviyesi,
03-04 m. ara ile çemberlenmesi ve üzeri projesine uygun kalınlıkta sac veya
alüminyum ile kaplanması, her türlü malzeme ve işçilik dahiL.

Plaka tipi, tip 50'lik cam yünü veya tip 70'lik taş yünü ile 2,5 cm. kalınlıkta.(**)

Plaka tipi, tip 50'lik cam yünü veya tip 70'lik taş yünü ile 5 cm. kalınlıkta.

Styrophor 2,5 cm.; (18 kg/m3) ile:

Styrophor 5 cm.; (18 kg/m3) ile:

2,S cm kalınlıkta SO kg/m' yoğunlukta cam yünü levha

S,O cm kalınlıkta SO kg/m' yoğunlukta cam yünü levha

2,S cm kalınlıkta 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levha

S,O cm kalınlıkta 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levha

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha
ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40).
Isıtılmamış ve soğutulmamış ortamdan geçen hava kanallarının 2,S -S cm. kalınlıkta,
fabrikasında cam ipliği takviyeli, kraft kağıtlı, alüminyum folyo kaplı SO kg/m3
yoğurıluktaki cam yünü veya 70kg/m3 yoğunluktaki taş yünü levhası veya 24 kg/m3
yoğunluktaki cam yünü şiltesi ile izolesi için, kanal dış yüzeylerinin toz veya
pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra

kanal boyunda ise SO cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan

tabanlı yalıtım tespit pimierinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı

fabrikasyon cam yünü veya taş yürıü levhaların folyolu yüzü dışa gelecek şekilde

pimiere geçirilerek tespiti tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması,

pimierin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm
birleşim yerleri kendinden yapışkan 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum
folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması her türlü işçilik dahil (Taş yünü için fiyat
farkı verilmez).

139,00

201,00

15,90

21,20

9,50

11,70

23,30

29,80

26,20

31,20

3,70

3,70

4,25

4,25

4,25

4,25

4,55

4,80

4,80

4,80

(*)2006 yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

265-501

265-502

265-503

265-504

265-505

265-506

265-507

265-508

265-509

YAPILACAK İşiN CİNSİ

2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m' yoğunlukta cam yünü levha

5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m' yoğunlukta cam yünü levha

5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m' yoğunlukta cam yünü şilte

2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levha

5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levha

3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m' yoğunlukta cam yünü levha

4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m' yoğunlukta cam yünü levha

3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levha

4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levha

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

16,60

27,70

22,00

18,70

30,70

17,80

19,90

18,70

21,50

Montaj
Bedeli
YTL

4,25

4,50

4,50

4,50

4,70

4,70

4,70

4,70

4,70
265-600 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi: (Ölçü: m' .ihzarat:%40)

Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden üretilen, -60 ile
+ıoo°c arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı

iletkenliği beyan degeri AWC) :s 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı

Il::: 7000, yangın mukavemeti class Osınıfı, ortalama 40-75 kg/m' yoğunlukta olan
kapalı hücreli, esnek elastomerik kauçuk köpük yalıtım malzemesi ile, izole
yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi ve kanal yüzeyine
kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması,

elastomerik kauçuk köpük levha izolelerin ek yerlerinin 3 mm. kalınlığında

kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri
ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve
yalıtırnın sürekliligini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave
elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, elastomerik kauçuk köpüğü kanal yalıtım

levhaları dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak

için özel imal edilmiş iki kat VV koruma boyası sürülmesi mecburi olup, adı geçen
izole malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması (sülyen
boya, VV koruma boyası ve askı çubukları bedeli hariç).
NOT: - Çift kat VV koruma boyası kullanılması durumunda montajlı birim fiyat
bedeli % 7 arttırılacaktır.

- Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.
- Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile A ve il değerleri test raporlarıyla

kanıtlanacaktır.

265-601

265-602

265-603

265-604

265-605

265-606

265-607

265-800

Kalınlık

9 mm Levha 30,60 6,00
13 mm Levha 36,70 6,00
19 mm Levha 44,80 6,00
25 mm Levha 56,80 6,00
32 mm Levha 85,60 6,00
40 mm Levha 122,00 6,20

50 mm Levha 147,00 6,30

Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi; (Ölçü: m'.; İhzarat

% 40).(*)
Levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli, atmosfere karşı dayanıklı,

küflenmeyen, korozyona sebep olan klorları bünyesinde bulundurmayan biyolojik
koşullardan etkilenmeyen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, ufalanma
özelliği olmayan, kolay şekil verilebilen, ısı iletkenlik katsayısı A (40 oc) :s 0.040
W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı il ::: 5000, yangın mukavemeti Bl sınıfı

olacak (DIN 4102), yoğunluğu 25-40 kg/m' olan, -80 "C ile +100 oC arasındaki

sıcaklıklarda kullanılan, ısı yalıtım i yapılacak olan kanal yüzeylerinin toz, pas ve
kirden arındırıldıktan sonra özel sıvı yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım

levhasına hem de kanal dış yüzeylerinemetrekare sarfiyatı 250 gr/ml. olacak şekilde

sürülerek yapıştınlması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin 3 mm
kalınlıktaki kendinden yapışkanlı polietilen bant veya 5 cm genişlikte ip takviyeli
pvc bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken
yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliligini sağlamak
için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası

kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhaları dış ortamlarda kullanıldığı

(*)2006 yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerindekullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK işİN CİNSİ

zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş iki kat VV
koruma boyası sürülmesi mecburi olup, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş

yerine getirilmesi ve montajının yapılması.

NOT:
- Çift kat VV koruma verniği kullanılması durumunda montajlı birim fıyat bedeli %
7 arttırılacaktır.

- Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile il ve A değerleri test raporlarıyla

kanıtlanacaktır.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

265-801

265-802

265-803

265-804

265-805

Et Kalınlığı

6mm. 14,70 5,70

·IOmm. 18,30 6,50
15mm. 23,60 7,50

20 mm. 27,70 7,60
30 mm. 37,10 7,70

.:
265-900 Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile

kanal yalıtımı; (Ölçü: m'.; İhzarat % 40).(*)
Bir yüzü minimum 25 mikron alüminyum lamine kaplı, levha şeklinde, kapalı

hücreli, ondülesiz, su geçirimsiz, lif çözücülere, VV' ye, dış etkenlere ve iklim
şartlarına karşı dayanıklı, küflenmeyen, çürümeyen, korozyona sebep olan klorları

bünyesinde bulundurmayan, biyolojik koşullardan etkilenmeyen, çevreye ve insan
sağlığına zarar vermeyen, ufalanma özelliği olmayan, kolay şekil verilebilen boyutsal
kararlılığa sahip, ısı iletkenlik katsayısı A(40 0c):o 0.040 W/mK, su buharı difilzyon
direnç katsayısı ıı ?: 5000,Yangın mukavemeti BI sınıfı (DIN 4102), minimum
yoğunluğu 25-40 kg/m? olan, -80 "C ile +100 "C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan,

ısı yalıtım i yapılacak olan kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra
özel sıvı yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış

yüzeylerine metrekare sarfiyatı 250 gr/m2. olacak şekilde sürülerekyapıştırılması ve
yapıştırma işlemini takiben birleşim yerlerinde kendinden yapışkanlı polietilen bant
uygulanması için, ısı yalıtım malzemesi ile yapıştırıcı ve bandın temini, iş yerine
getirilmesi ve montajının yapılması.

Not: Yukarıda verilen- yangın mukavemeti ile A ve ıı değerleri test raporlarıyla

kanıtlanacaktır.

265-901

265-902

265-903

265-904

265-905

265-1000

Et Kalınlığı

6 mm. 22,40 6,00
10 mm. 25,50 6,00
15mm. 31,60 6,00
20 mm. 35,90 6,20
30 mm. 45,10 6,30

Toplam kalınlığı 75 ile 300 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal
Yalıtımı: (Ölçü: m'.; İhzarat % 40)

Isıl iletkenliği O°C'de 1...:00,40 W/m.K (EN 12667 - DIN 52612), su buharı difuzyon
direnç katsayısı ıı?:7000 (EN 12086 - DIN 52615), yangın sınıfı CıassO, ortalama
yoğunluğu 40-75 kg/m", kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam
kalınlığı 75 mikron ile 300 mikron aralığında olan alüminyum folyo ile kaplanmış,

ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerikkauçuk köpüğü ile -60 ile +85°C
sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımının yapılması, yalıtımı

yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve
yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldukten sonra sırasıyla alt,
yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal
boyunca oluşan ek yerlerinin 30 mikron kalınlıktaki ve 50 mm genişlikteki

kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması,

her türlü vana, pislik tutucu, çek valf, ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel
geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak

uygulanması,

Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının

yapılması.

NOT: VV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, VV koruyucu boyası

kullanılmaz.

(*)2006 yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim MontajIı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

Yukarıdaverilen yangın sınıfı ile m ve i değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır.

Levha genisli2i Et Kalınhğı

265-1001 1000 10 82,70 6,40
265-1002 1000 13 89,60 6,40
265-1003 1000 19 99,60 6,40
265-1004 1000 25 118,00 6,40
265-1005 1000 32 135,00 6,40
265-1006 1000 40 169,00 6,40

265-1007 1000 50 194,00 6,40

265-1008 1200-1500 LO 84,30 6,40

265-1009 1200-1500 13 91,20 6,40

265-1010 1200-1500 19 101,00 6,40

265-1011 1200-1500 25 120,00 6,40

265-1012 1200-1500 32 137,00 6,40
265-1013 1200-1500 40 172,00 6,40
265-1014 1200-1500 50 214,00 6,40
265-2000 Toplam kalmlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik

Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı:

Isı! iletkenliği O°C'de "-:::0,40 W/m.K (TS EN 12667 - DIN 52612), su buharı

difüzyon direnç katsayısı ıı::::7000 (TS EN 12086 - DIN 52615), yangın sınıfı class
O, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m', kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri

.;<~~-';'~~toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü alüminyum folyo ile kaplanmış, ekstrüzyon "'..,,,"
metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85°C sıcaklık ""../- ~~; ~~,"'~~..~ "'"<lo
aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımı yapılması, yalıtımı yapılacak

~~kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve

~~
.t. ~
;j}~

yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt,
~~yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal ~~

boyunca oluşan ek yerlerinin 140 mikron kalınlıktaki, 35/50 mm genişlikteki (:~ikendinden yapışkanlı alüminyum banda birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, 1'-'- ~~

her türlü vana, pislik tutucu, çek valf, ventil ve benzer ekipmanlarm yalıtımının, özel '" "
geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak

If-.#'
,,-?>"

uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve .'"
montajlarının yapılması.

NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası

kullanılmaz.

Yukarıda verilen yangın sınıfı ile m ve i değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır.

Levha Genisliği (mm) Et kalınlığı(mm)

265-2001 1000 LO i 16,00 6,40
265-2002 1000 13 122,00 6,40
265-2003 1000 19 132,00 6,40
265-2004 1000 25 151,00 6,40
265-2005 1000 32 166,00 6,40
265-2006 1000 40 201,00 6,40

265-2007 1000 50 121,00 6,40

265-2008 1200-1500 10 118,00 6,40

265-2009 1200-1500 13 125,00 6,40

265-2010 1200-1500 19 135,00 6,40

265-2011 1200-1500 25 153,00 6,40

265-2012 1200-1500 32 170,00 6,40

265-2013 1200-1500 40 205,00 6,40

265-2014 1200-1500 50 231,00 6,40

(*)2006 yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:
266-000

266-100

266-200

266-400

266-401

266-402

266-403

266-404

266-405

266-406

266-407

YAPILACAK İşİN CİNSİ

AKUSTİKYALıTıM: (Ölçü: m2: İhzarat: % 40).(*)
Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalların ses sönümlemesi için iç
kısımlarının tip detay resimlerinde gösterildiği şekilde, yalıtım malzemesi ile gerekli
kalınlıkta yalıtım i, uygulama için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahiL.

2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m' cam yünü levha veya 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levha

5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m' cam yünü levha veya 70 kg/m' yoğunlukta taş yünü levha

Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam
yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı: (Ölçü:
m2; İhzarat: % 40)
Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalları ses sönümlemesi için,
kanal iç yüzeylerinin toz ve yağ pisliklerinden temizlenmesi, kendi genişliğine bağlı

olarak iki veya daha fazla sıra, kanal boyundan ise, 50 cm. ara ile olmak üzere özel
yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimIerinin yapıştırılması, bir yüzü
fabrikasyon akrilen kaplanmış 24kg/m' yoğunlukta cam yünü şilte veya cam tülü
kaplanmış 50 kg/m3 yoğunlukta cam yünü levha veya 70 kg/m3 yoğunluktaki taş

yünü levhaların, akrilen veya cam tülü kaplı yüzeyi içe gelecek şekilde pimIere
geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılması, pimIerin taşan uçlarının

kesilmesi, her türlü malzeme ve işçililik dahiL.

2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m' yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha

3,0 cm kalınlıkta 50.kg/m' yoğunluktacam tülü kaplı cam yünü levha

5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m' yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha

2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m' yoğunluktaakrilen kaplı cam yünü şilte

2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m' yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha

5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m' yoğunluktacam tülü kaplı taş yünü levha

1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m' yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte

Montajlı

Blrim Fiyat
YTL

15,90

20,50

17,60

19,00

26,30

25,80

18,00

28,50

16,50

Montaj
Bedeli
YTL

6,40

6,40

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50
266-500 Poliüretan yanma sınıfı Class O olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım

yapılması: (Ölçü: m2; İhzarat % 40).
Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses
izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti
ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m' yoğunlukta, yüzeyinde alev
ilerlemeyen, kendinden sönümlü, yangın mukavemeti (BS 476 göre) Class Ove ısı

iletkenlik katsayısı le (40°C) :::0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhalann, önce
İnceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlanna metrekare sarfiyatı 0,5 litre
olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, iş

yerinde temini ve montajının yapılması.

Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve le değerleri test raporlanyla
kanıtlanacaktır.

266-501

266-502

266-503

266-504

266-505

266-600

Yalıtım kalınlığı

6 mm. 28,60 8,00

10mm. 42,00 8,20
15 mm. 59,40 8,30
20 mm. 77,40 8,50
25 mm. 93,10 8,50

Fabrikasyon cam yünü prefabrik klima kanalları: ( Ölçü: m2: İhzarat: % 40)
2,5 cm kalınlığında, 85 kg/m3 yoğunlukta, dış yüzeyi takviyeli alüminyum folyo
kaplı, iç yüzeyi renkli cam tülü veya alüminyum folyo kaplı, cam yünü levhalann
özel bıçaklarıyla projedeki kanal ebatlarına göre kesilip kanalın oluşturulması, ek
yerlerine önce zımbalama ile tespiti, daha sonra 5 cm genişliğindeki kendinden
yapışkanlı alüminyum folyo ile bantlanarak montajı.

(iç yüzeyi renkli cam tuıu kaplı cam yünü prefabrik klima kanalı kullanıldığında

ilave akustik yalıtıma gerek yoktur.)

266-601

266-602

267-000

267-100

İç yüzeyi cam tülü Kaplı

İç yüzeyi alüminyum folyo kaplı

MENFEZLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

Dağmeı menfez, {DKP sacu {dft sıra kanatlı\

27,80

28,80

9,60

9,60
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Birim
Fiyat

No:

267-101

267-102

267-103

267-104

267-105

267-106

267-200

267-201

267-202

267-203

267-204

267-205

267-206

267-300

267-301

267-302

267-303

267-304

267-305

267-306

267-400

267-401

267-402

267-403

267-404

267-405

267-406

267-500

268-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Üç firmadan getirilecek prospektOslerden onananlardan birisini uygulamak üzere
çift yönde kabili ayar kanatlı tipte, çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı, ayar
tertibatı, sızdırmazlık malzemesi teferruatı ve montaj dahil tam ve tekmi\.

100- 500 cm2

501-1000 cm2

1001-1600 cm2

1601-2500 cm2

2501-3600 cm2

3601-4500 cm2

Toplayıcı menfez, (DKP sac); (Tek sıra kanatlı)

Üç firmadan getirilecek prospektOslerden onanlardan birisini uygulamak üzere tek
yönde ayarlanabilir kanatlı tipte çerçevesi, iki kat istenilen renkte boyalı ayar
tertibat1 i, sızdırmazlık malzemesi teferuatı ve montaj dahil tam ve tekmi\.

100- 500 cm2

501-1000 cm2

1001-1600 cm2

1601"2500 cm2

2501-3600 cm2

3601-4500 cm2

Menfezler alüminyumdan yapı l dığı taktirde 267-100 ve 267-200'deki montajlı biri
m fiyatlar % 20 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır

Menrez damperle (DKP sac)
BFT 267-100 ve 267-200'deki menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere
takılacak dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damperin temini, yerine
montaj i :."c.c;;:'-"~_"",-

1001-1600 cm2 :i~, ~~ //( ,;;z\.y i

Menrez sabit kanatlı: "'i""'tI:""",.",,,:--:"""···
İstenilen renkte iki kat anti-pas boya ile boyalı DKP sacdan temiz hava alış ve pis
hava çıkış ağızlarına takılmak üzere sabit kanatlı menfezlerin temini ve yerine
montajı. Menfez galvanizli sacdan oldugu taktirde montajlı birim fiyatlar % 10
artırılacaktır.

500 cm.ye kadar

1000 cm.ye kadar

1600 cm.ye kadar

2500 cm.ye kadar

3600 cm.ye kadar

4500 cm.ye kadar

Menrez sabit kanatlı:

Alürninyumdan, diger özellikler BFT 267-400'ün aynı, B.F.T No: 267-400'deki
montaj lı birim fiyatlar"Io 20 artırılır, montaj bedeli artırılmadan aynen uygulanır.

ANEMOSTAD: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
1"=2,5 cm alınmıştır.Üç firmadan getirilecek prospektOslerden onananlardan birisi
monte edilecektir. Kare anemostadlar için alanı aynı olan daire anemostad bedeli
ödenir. Alüminyumdan sacla imal edilen eloksallı anemostadlara % 20 zamlı fiyat
uygulanır.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

18,00

25,20

31,00

47,20

56,10

70,10

14,80

18,20

25,00

32,00

47,20

57,00

12,40

14,00

18,00

20,40

22,80

29,80

15,90

20,80

32,00

46,70

54,40

73,10

Montaj
Bedeli
YTL

4,20

4,60

4,60

4,80

4,90

5,00

4,20

4,30

4,50

4,70

4,80

5,00

2,30

2,30

2,40

2,40

2,40

2,50

4,20

4,40

4,70

4,80

4,80

5,00

20



Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

268-100
Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan):
Tavana yahut doğrudan doğruya kanal Uzerine takılabilir, dairesel şekilli, kanat
araları merkezdeki volanı çevirmekle ayarlanabilir tipte anemostadın temini ve
yerinemontajı, ayarlanması, çalışır halde tam ve tekmil.

Boyun Capı

268-101 6"-15 cm.yekadar 33,40 4,80
268-102 8"-20cm.ye kadar 40,60 4,90
268-103 10"-25cm.yekadar 46,80 4,90
268-104 12"-30 cm.yekadar 55,40 4,90
268-105 14"-35cm.ye kadar 66,40 7,40
268-106 16"-40cm.ye kadar 80,00 7,40
268-107 18"-45 cm.yekadar 96,00 7,40
268-108 20"-50 cm.yekadar 117,00 7,40
268-109 24"-60 cm.yekadar 150,00 7,40
268-110 30"-75 cm.ye kadar 180,00 8,60
268-11 1 36"-90 cm.yekadar 231,00 8,60
268-200 Kanat araları sabit tip (DKP sacdan):

Tavana yahut doğrudan doğruya kanal üzerine takılabilir, dairesel şekilli, kanat
araları sabit tipte anemostadın temini ve yerinemontaji, çalışır halde tam ve tekmil.

Boyun Capı

268-201 6"-15 cm.ye kadar :.;:.:.-:~::.:ri1:':-~ . 26,40 4,60
268-202 8"-20cm.ye kadar ";'.:'

;" i'"··.. ~,

33,00 4,70.. ;, _w" "ii> .
268-203 10"-25 cm.yekadar eY

.. -, ,,;.\®>. .,"""-."-.. ~~ . 35,30 4,70
268-204 12"-30 cm.yekadar ~: ··;t .~~ ..~~ ~/;~~..: ....~ .; .~~\ .~} ~~S l .. 42,20 7,00
268-205 14"-35cm.yekadar t ~ ~~ \ \~~:~i.~p" i ~. ~:; i

48,30 7,10f "1.: tJ
268-206 16"-40 cm.yekadar \ ,'!' _'~f',c:~:~-~-::~\,;,,,,,'A;'A'/J 56,50 7,10
268-207 18"-45 cm.yekadar .~:~~ ~~ ~":~.....,,'~.~~~ ~.rJL

68,30 7,10.~ ...,,)
268-208 20"-50 cm.ye kadar ~\~?~'.::,,;;:;.:.:;;~1P'f;~~' 77,70 7,10
268-209 24"-60 cm.yekadar 117,00 7,40
268-210 30"-75 cm.ye kadar 139,00 7,40
268-211 36"-90 cm.ye kadar 180,00 7,40
268-300 Anemostad Damperi (DKP sacdan):

BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadların boyun kısmına takıl mak üzere,
dışardan ve anemostad merkezindenkumanda edilebilir,hareketli kanatlı, damperin
montaj esnasında kanatçıkları ayarlanacak havaya yön verici ızgarası hareket
mekanizması, kolları, çerçevesi, istinat kanatları, vb. teferruatı ile temini, montajı
ayarlanması, tam ve tekmiL.

Boyun capı

268-301 15", cm.yekadar 12,80 4,30
268-302 20 e cm.yekadar 15,00 4,30
268-303 25 0 cm.ye kadar 16,10 4,30
268-304 30 0 cm.yekadar 19,70 4,40
268-305 350 cm.yekadar 26,40 4,60
268-306 40 0 cm.yekadar 29,40 4,70
268-307 45 0 cm.ye kadar 33,70 4,80
268-308 50 '" cm.yekadar 37,30 6,80
268-309 60 e cm.ye kadar 44,80 7,10
268c310 75 e cm.yekadar 50,60 7,10
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Birim
Fiyat

No:
268-311

269-000

269-101

269-102

269-103

270-000

271-000

271-100

271-200

272-000

272-100

272-101

272-102

272-103

272-104

272-105

272-106

272-200

272-300

272-301

272-302

272-303

272-304

272-305

272-306

272-400

272-401

YAPILACAK İşİN cİNsİ

900 cm.ye kadar

PANJUR: (Ölçü: m2.: İhzarat: % 60).
Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası,

montajı, vb, teferruatı dahil, tam ve tekrniL.

Galvanizli sacdan

Ahşaptan

Alüminyumdan

TEL KAFES: (Ölçü: m2.: İhzarat: %60)
Menfezlere takılmaküzere en az 10 mm.lik galvanizli telden tel kafesin temini,
çerçevesive yerine montajı dahil tam ve tekmil.

JALuzİ: (Ölçü: m2.: İhzarat % 60).

Galvanizli sacdan imal edilmiş olarak projedeki ölçülere göre, temini ve yerine
montajı tam ve tekmil:

Alüminyumdan:

KOMPLE SALON Tİpİ KLİMA CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Hava veya su ile soğutmalı korıdenserli, 26 "C termometre, iç, 35 "C kuru
termometre dış hava şartlarında, aşağıda yazılan soğutrnayı temin edecek kapasitede,
hava veya su ile soğutmalı kondenseri ile birlikte bir veya daha fazla kornpresörü,
temizlenebilir hava filtresi, değişik sıcaklıklara ayarlanabilmesini temin edecek
şekilde ayarlı termostadı. vantilatör ve klima cihazı şekillerinde çalışmasını temin
edecek mekanizması mevcut olan icap ettiği taktirde kondenser ve evapcratör
kısmına kanal bağlantısı yapabilen (ilave kanal anemostad ve menfez bedeli aynca
ödenmek üzere) salonda bir möble yerine geçebilen 40 desibeIden fazla gürültü
yapmayacak, icabında ısıtıcı serpantin ilave edilebilir; salon tipi klima cihazının

temini, montesi, işler halde tam tekmil, (Üç ayrı firmadan alınacak prospektüsten
uygun bulunan onandıktan sonra yerine monte edilecektir). Yol verme şalteri veya
yerine geçecekgerekli tertibatıdahil,_" , .

Hermetik Kompresörfü, Hava ile Soğutmalı J{O;['~_en~f1i}Jiıo.v Tipi Klima
Cih i -» ',,',. "'.,il "" ~

ı az arı: ".,. .,i);.,.·'. ".~ '.;,
2,2 KwKompresörlüy f'~ /;;,._...~•.ı..~~ ~ \

4,0 Kw Kompresörlü ti 0 ~ !{{ ~:; \ ~ ~

9 Kw Kompresörlü ., '(ii( ;'f~".1"'}!J",,i
.~~, ~~U~ .i

Hermetik Kompresörlü Hava ile Soğutmalı Kondenserli Salon Tipi Klima
Cihazları:(Kondenseri oda dışında ayrı bir yerde).
Hava ile soğutmalı kondenserli, kondenseri oda dışında bir yerde monte edilmiş (20
metreye kadar gidiş dönüş bakır boru ve fitingslerinin bedeli fiyatı içindedir) (272
100'dekifiyatlara ve montaj bedellerine% 10 ilaveedilerek bedeli ödenir.)

Hermetik Kompresörlü Su Soğutmalı Kondenserli Salon Tipi Klima Cihazları:

Su ile soğutmalı kondenserli, kondenser soğutma suyu sıcaklığı 25 "C olduğu zaman
aşağıda yazılan soğutmayı temin edebilecekkapasitede.

3 tonluk

4 tonluk

5 tonluk

7,5 tonluk

9 tonluk

12 tonluk

Yarı Hermetik Kompresörlü, Hava ile Soğutmalı Kondensertl Salon Tipi Klima
Cihazları:

Yarı hermetik kornpresörlüdiğer özellikler272-100'ün aynı.

5 tonluk

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

65,90

121,00

104,00

143,00

26,50

144,00

215,00

6.725,00

9.050,00

11.675,00

14.600,00

16.350,00

17.500,00

6.575,00

7.500,00

8'.750,00

11.250,00

13.125,00

13.750,00

12.200,00

Montaj
Bedeli
YTL

7,10

12,90

12,90

12,90

9,40

12,90

13,50

106,00

106,00

106,00

116,00

116,00

124,00

113,00

113,00

113,00

124,00

124,00

140,00

113,00
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Birim
Fiyat

No:

272-402

272-403

272-500

272-600

272-601

272-602

272-603

272-604

272-605

273-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

7,5 tonluk

10 tonluk

Yarı Hermetik Kompresörlü, Hava ile Soğutmah Kondenserli Salon Tipi Klima
Cihazları:(Kondenseri oda dışında bir yerde).
Yarı hermetik kompresörlü, diger özellikler 272-200'ün aynı, (272-400'deki fiyatlara
% 10 zam yapılarak ödenir.)

Yarı Hermetik Kompresörlü, Su ile Soğutmalı Kondenserli Salon Tipi Klima
Cihazları:

Yarı hermetik kompresörlü, diger özellikler 272-200'ün aynı.

5 tonluk

7,5 tonluk

10 tonluk

15 tonluk

20 tonluk

KOMPLE PENCERE Tİpİ KLİMACİHAZLARI:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
26 "C kuru termometre iç: 35 "C kuru termometre dış hava şartlarında aşağıda

verilen soğutmayı temin edecek, kapasitede hava ile soğutrnalı kondenseri ile birlikte
kornpresörü, evaporatörü, temizlenebilir hava filtresi, degişik sıcaklıklara ayarlanan
ayarlı termostadı dış havayı İçeri verme veya aspirasyon yapma hallerini sağlayabilen

pencere tipi klima cihazının temini, pencere veya duvarda gerekli yerin hazırlanması

L demirden konsollar üzerine montajı hava su sızmayacak, titreşim yapmayacak
şekilde çekomastik ve kauçukla iyice izolesi, işler halde tam ve tekmil (Üç ayrı

firmadan alınacak prospektüsten uygun bulunan, onandıktan sonra yerine monte
edilecektir ve 45 desibeiden fazla gürültü yapmayacaktır.)

Montajlı

Birim Fiyat

YTL

14.075,00

18.750,00

10.625,00

13.750,00

17.500,00

21.250,00

23.125,00

Montaj
Bedeli
YTL

124,00

140,00

113,00

124,00

140,00

156,00

168,00

273-100

273-200

273-300

273-400

273-500

(Tak. 2500 kcal/h) Tak2,75kW 1.275,00

(Tak. 3750 kcal/h) Tak 4,1 kW 1.575,00

(Tak. 5000 kcal/h) Tak 5,5 kW 2.075,00

(Tak. 3000 kcal/h) Tak 3,3 kW 1.350,00

(Tak. 4300 kcal/h) Tak 4,7 kW .•I..JI5",00

24,20

24,20

24,20

24,20

24,20

274-000 KOMPLE YATıK SU SOGUTMALI KONDENSERLİ KLİMA ,jc<;;:, lt..... _.~
SANTRALLERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat %60),,/ .ı~t"" 'i.i<.}}
BFT No.: 272-000'da tarif edildiği gibi, kapasitede su soğutmalı korıdenserije' ~"...-, ~ ~

evaporatörü, F-12 veya F-22 ile çalışan hermetik veya yarı hermetik kompresörüj if' /(;:,;.- "':'. ' •.~ .
aspiratö.ru, vantilatö~, kuru hava filtresi, g~rek1i hallerde Islt.ICI neml~ndirici, bi~ ~:'1 {; [ ~:. t ;r. ~
paket Cihaz ve emnıyetle çalışmasını gerektıren gaz ve elektnk devresı aksesuarı\" ~ ~ \ <~Y" i < ::ı .
otomatik kontrolleri ve koruyucuları ile komple Yatık Tip Klima Cihazının temini1:~ -e:ı... "-!P.~';'/"'>~ <'::ıL
ve işler halde teslimi. .Yatık Tip ~~et Klima Cihazlarında kondenser shell.- ~d-~b.e ~?,'\'" .", "~C4e;: ...·l ili .i
veya bakır borulu helısel (JET) tıpı, ısıtıcılı sıcak sulu buharlı veya elektnklı olabılır ~~ .;~,. ",,<~' "
cihazın üstünde aspirasyon ve vantilasyon hava kanalları bağlayacak f1anşlar '--:ir..",:: ;:rı"'·,:.'. i'
bulunacaktır. Cihaz bir mobilya gibi Salon Tipi Klima Cihazlarındaki nitelikte her . "'"oC,'''''

hangi bir yere rahatlıkla konabilecek şekilde imal edilmiş olacaktır.

274-100 Isıtıcısız:

Kap Ton

274-101 7,5 (H) 24,7 kw (22,500 kcal/h) 8.925,00 136,00
274-102 9,0 (H) 30,0 kw (27,500 kcal/h) 11.250,00 150,00

274-103 12,0 (H) 41,0 kw (37,500 kcal/h) 13.600,00 169,00

274-104 15,0 (YH) , 46,5 kw (42,400 kcal/h) 16.875,00 189,00

274-105 20,0 (YH) 55,0 kw (50.000 kcal/h) 20.175,00 201,00

274-200 Isıtıcılı:

Kap Ton

274-201 7,5 (H) 24,7 kw (22,500 kcal/h) 10.100,00 136,00

274-202 9,0 (H) 30,0 kw (27,500 kcal/h) 11.975,00 150,00

274-203 12,0 (H) 41,0 kw (37,500 kcal/h) 15.000,00 169,00
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274-204 15,0 (YH) 46,5 kw (42,400 kcallh) 18.050,00 189,00
274-205 20,0 (YH) 55,0 kw (50.000 kcallh) 21.575,00 201,00
274-300 Nemlendiricili:

Kap Ton

274-301 7,5 (H) 24,7 kw (22,500 kcallh) 10.500,00 136,00
274-302 9,0 (H) 30,0 kw (27,500 kcal!h) 12.675,00 150,00
274-303 12,0 (H) 41,0 kw (37,500 kcallh) 15.725,00 169,00
274-304 15,0 (YH) 46,5 kw (42,400 kcallh) 18.750,00 189,00
274-305 20,0 (YH) 50,5 kw (50.000 kcallh) 21.800,00 201,00

NOT:H (Hennetik kompresörlü),YH (Yarı hermetik kompresörlü),

275-000 PAKET SOGUK SU ÜRETİcİLERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60)
Su soğutmalı kondenserli, 40 "C kondens, 12 "C ve 7 "C soğutulmuş suyun giriş ve

ı1rc '--çıkış ısıiarında aşağıda yazılı ortalama soğutmayı yapacak kapasitede bir veya bir
~~kaç kompresörlü, konderıseri, evaporatörü, eğer lüzum görülüyorsa resiveri ile

birlikte kompresör ve evaporatör sayısı kadar su termostatı, limit kontrol tennostatı,

~ ~}

~51~
-, .~ ~'fIt

çıkan suyun ısısını gösteren terrnometresi, alçak ve yüksek gaz basıncı presostatları, j~1\ ~
kompresör motor koruyucusu tertibatı, kompresör start kentaktörü ve start butonu, .".. ~ -:ır >t
evaporatör valfı solenoid valfı, drayeri, ihtizaz önleyicileri, cihazın tam ve tekmil i ~ ~

'.,J>~ ....
halde çalışabilmesi için elemanlar arasındaki bakır boru ve elektrik irtibatları her /,""1 ~'
türlü donanım ve gerekli aksesuarı bir veya bir kaç bölmeli, dikine tipten gerekli ~A't j
kapakları olan paket soğuk su üretici cihazının temini montesi ve tam ve tekmil işler ?;1it.'''''~
halde teslimi. "~'".

275-100 Bir veya daha fazla hermetik kompresörlü paket soğuk su üreticileri:

275-101 Motoru 5,5 kW (18.000-20.000 kcallh) 19,8-22 kW 9.300,00 158,00
275-102 Motoru 7,5 kW (21.000-23.000 kcallh) 23,1-25,3 kW 11.500,00 175,00

275-103 Motoru II kW (26.000-28.000 kcal/h) 28,6-30,8 kW 15.875,00 197,00
275-104 Motoru II kW (36.000-40.000 kcallh) 39,6-44 kW 17.500,00 220,00
275-105 Motoru 15 kW (42.000-46.000 kcal/h) 46,2-50,6 kW 22.700,00 235,00
275-106 Motoru 18 kW (52.000-56.000 kcallh) 57,2-61,6 kW 26.250,00 259,00
275-107 Motoru 22 kW (63.000-69.000 kcal/h) 69,3-75,9 kW 31.450,00 274,00
275-108 Motoru 30 kW (78.000-84.000 kcallh) 85,8-92,41 kW 39.375,00 297,00
275-200 Bir veya daha fazla yarı hermetik kompresörlü paket soğuk su üreticileri:

275-201 Motoru 7,5 kW (23.000-25.000 kcallh) 25,3-27,5 kW 14.450,00 158,00
275-202 Motoru II kW (33.000-36.000 kcallh) 36,3-39,6 kW 15.875,00 175,00

275-203 Motoru 15 kW (41.000-43.000 kcal/h) 45,1-47,3 kW 17.950,00 197,00

275-204 Motoru 18,5 kW (51.000-54.000 kcallh) 56,1-59,4 kW 21.000,00 220,00
275-205 Motoru 22 kW (61.000-64.000 kcallh) 67,1-70,4 kW 30.625,00 235,00
275-206 Motoru 30 kW (74.000-78.000 kcal/h) 81,4-85,8 kW 33.375,00 259,00
275-207 Motoru 30 kW (84.000-90.000 kcallh) 92,4-99 kW 37.625,00 274,00

276-100 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA CİHAZI:(Ölçü:Ad.: İhzarat: % 60)
(TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 14511-4) Standardlarında, hennetik kompresöre
sahip ısı pompalı (heat-pump),otomatik olarak prograrnlanan, kablosuz uzaktan
kumandalı, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme
yaparı.elektrik kesilmelerine karşı hafıza korumalı, ilk çalışmaya başlama ve
soğutma- soğutma fonksiyonları arasında geçişte gecikmeli çalışma ile kornpresör
korumasına sahip, defrost ikazı, nem alma fonksiyonu, temizlenebilir hava filtresi,
ısıtma yaparken soğuk hava üflemeönleme tertibatı, sleep fonksiyonu, dört devirli iç
ünite fanı, aşırı yuk koruma, iç/dış ünite buzlanma önleme tertibatı.ısıtma-soğutma

yapmadan hava sirkülasyonu yapan, otomatik fonksiyon seçme özelliği, çalışmayı

gösteren lambası bulunan duvar tipi duvar tipi split klima cihazının çalışabilmesi

için elemanlar arası 5 mt bakır borusu ve elektrik irtibatları, her türlü donanım ve
gerekli aksesuarları olan cihazın ternini.montesi ve işler halde teslimi.
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276-101 Soğutma kapasitesi (min): 8.500 Btu/h, ısıtma kapasitesi (min):10.000 Btullı 665,00 91,20
276-102 Soğutma kapasitesi (min):10.500 Btulh, ısıtma kapasitesi (min):12.500 Btulh 875,00 95,20
276-103 Soğutma kapasitesi (min):17.000 Btu/h, ısıtma kapasitesi (min):21.000 Btullı 1.300,00 117,50
276-104 Soğutma kapasitesi (min):20.000 Btu/h, ısıtma kapasitesi (min):23.500 Btulh 1.425,00 118,60
276-200 SALON Tİpİ SPLİTKLİMACİHAZI: (Ölçü:Ad.: İhzarat: % 60)

(TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 14511-4) Standardlarında, hermetik kompresöre
sahip ısı pompalı (heat-pump),otomatik olarak programlanan, kablosuz uzaktan
kumandalı, iç ünite üzerindeki LCD ekrandan gösteren, hava yönlendirme kanatları

ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan,elektrik kesilmelerine karşı hafıza

korumalı, ilk çalışmaya başlama ve soğutma- soğutma fonksiyonları arasında geçişte

gecikmeli çalışma ile kornpresör korumasına sahip, defrost ikazı, nem alma
fonksiyonu, temizlenebilir hava filtresi, ısıtma yararken soğuk hava üfleme önleme
tertibatı, sleep fonksiyonu, dört devirli iç ünite fanı, aşırı yük koruma, yüksek ve
alçak basınç, iç/dış ünite buzlanma önleme tertibatı.ısıtma-sogutrna yapmadan hava
sirkülasyonu yapan, otomatik fonksiyon seçme özelliği, çalışmayı gösteren lambası

bulunan duvar tipi duvar tipi split klima cihazının çalışabilmesi için elemanlar arası

5 mt bakır borusu ve elektrik irtibatları, her türlü donanım ve gerekli aksesuarları

olan cihazın temini,montesi ve işler halde teslimi.

276-201 Soğutma kapasitesi(min):23.500 Btu/h, ısıtma kapasitesi (min):25.000 Btullı 1.525,00 148,60
276-202 Soğutma kapasitesi (min):40.500 Btu/h, ısıtma kapasitesi (min):40.500 Btullı 2.050,00 150,00
276-203 Soğutma kapasitesi (min):48.000 Btu/h, ısıtma kapasitesi (min):50.000 Btullı 3.550,00 156,50
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- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (KHK/180)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n) bendi uyarınca

hazırlanmış olup,180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci maddesi
kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.

- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların

çıkardığı uygulamada olan yönetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayımlanan /
yayımlanacak tebliğlere uyulması zorunludur.

(lOcak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)
AÇIKLAMALAR:

I-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış alim Elektrik Tesisatı ve Makina Tesisatı

Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tarifierinin doğal eki ve
tamamlayıcısıdırlar.

2-Birim fiyat tarifierinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; malzeme bedeli, % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

3-Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4-Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cihaz birim fiyatlarına dahil olmayıp,
ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

S-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa
dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

6-2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde 2008 yılı Birim Fiyat cetvellerinden
çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik Tesisatı Birim
Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

7-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.

8-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiltme tenzilatına tabidir.

9-Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün alanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

1O-Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede
şantiye dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.

ll-Birim fiyatların oluşumundakullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların bünyesine
Katma Değer Vergisi dahil değildir.

12- Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:

12.1 - Birim Fiyat Tarifınde TSE numarft.SJ_.~}mayan, ancak Türk Standardı

/·;t~:~~~~~~)~"(>\
.~~ ,~~ ;~~< /~~:.'~~" ~\ ~~ ~ı t
~. ~";i' (\.~.~ ... ," ~:~} ~ ~ ~
\"';'0"'''' , ..>'<?,ı

.<:~;;~,i,;:~..:;~;~~:~~~~ı 2



yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi
(TSE damgası) bulunması mecburidir.

12.2 - Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya
yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini
tevsik eden belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

12.3 - 12.1., 12.2., maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafından

verilecektir.

l3-Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasını mecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

13.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,

13.2 - İş konusu ve imalat yeri,

u 13.3 - Malzeme ve mamulün tanımı,

13.4 - Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar yeri seri numarası,

13.5 - Numune alma tarih ve yeri parti numarası,

13.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

14-İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontrollar gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.

15-Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

16- Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25/2/1984'den evvel malzeme mamuller
için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

17-12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

18- Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Elektrikle çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan

73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı

olacaktır.

Elektronik duyar elemanları

Elektronik sıcak su kontrol paneli
Servomotorlar
İki yollu otomatik vana gövdesi
Üç yollu otomatik vana gövdesi

315-000
317-000
337-000
357-000
358-000

T.S.E. KALİTE BELGEst VEYA UYGUNLUK BELGESİ İSTENEN TESİsAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİSTESİ:",",·.
,,;' :,:'~K (:: J; "'~;;~\.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
301-000 İKİ KONU~LU ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %

70) (TS EN 60730-2-9 'a uygun).
Not: 1) Teki kutuplu tek yönlü (TKTY)

2) Te~ kutuplu çift yönlü (TKÇY)

301-100 İki konumlu elektrikli oda termostatı.
Duvara monte edilebilen çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan oda
sıcaklığı degerinde bünyesinde bulunan kentağı açan vel veya kapatan iki konumlu
elektrikli oda termostatının işyerinde temini, yerine rnontajı, elektrik bağlantılarının

yapılması v~ işler halde teslimi.
i

301-101 (TKTY)kontaklı 35 oC'ye kadar bölüntülü 32,10 7,10
301-102 (TKÇY)kontaklı 35 "C' ye kadar bölüntülü 40,70 7,10
301-103 (TKÇY)kentaklı 35 "C' den daha yüksek bölüntülü özel tip. 46,10 7,10
301-104 Zaman ayartı oda termostatı. 75,00 6,10

Gece ve gübdüz için iki ayrı sıcaklık ayarı yapabilen veya istenilen saatte sistemi
devreyeso~up çıkaran normal zamanı gösterensaatIi tek kutuplu çift yönlü (TKÇY)

i

301-200 İki konumır elektrikli kanal termostatı:
Kanal dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına kılcal bir boru ile bağlı

olan, çeşitli, bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık değerinde

bünyesindel bulunan kontağı açan veya kapatan fark aralığı ayar düğmeli, iki
konumlu elektrikli kanal termostatının işyerinde temini, yerine montaji, elektrik
bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

i

301-201 (TKTY)fontaklı 35 -c ye kadar bölürıtülü 99,70 6,10
301-202 (TKÇY)Ikontaklı 35 -c ye kadar bölürıtülü 99,70 6,10
301-203 (TKTY)~ontaklı 100 -c ye kadar bölürıtülü 103,90 6,10
301-204 (TKÇY)lkontaklı 100 -c ye kadar bölüntülü 103,90 6,10
301-205 (TKÇY)lkontaklı 200 "C' ye kadar bölüntülü 109,20 6,10
301-300 İki konumlu elektrikli daldırma termostatı:

Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvı ile dolu her hangi bir ortama
daldırılabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan sıvı sıcaklık
değerinde fuünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan, fark aralığı ayar düğmeli,
iki konumlu elektrikli daldırma t~rmostatının i~yerinde temiı~i?;.seriIl,ı;"."'pıontajl,
elektrık bağlantılarının yapılması ve ışler halde teslımı. <"~ot> tc, '·'t,.,

301-301 (TKTY)lkontaklı 35 "C' ye kadar bölüntülü :'" :<.~ ,;~\,;: ":"j> • . ~ '\ 69,70 7,101-.

(TKÇY~kontaklı i. .. ,2· /< .•.;,.... .- '.;"". ~;301-302 35 "C' ye kadar bölüntülü ';'J;~
c 76,10 7,10

301-303 (TKTY)j kontaklı i 00 -c ye kadar bölüntülü 5\~~J :;, :" ..
','. ı , ~ i:.

ı: ~ 84,70 7,10
301-304 (TKÇYi kontaklı 100 oC'ye kadar bölüntülü \ '~:1. "'>., - ~ ,::.::<,,:~';'" .: 99,70 7,10
301-305 (TKÇY~ kontaklı 200 "C' ye kadar bölürıtülü \~, ~\~~'. -'~ f. ::t ',~ ":}t

.. ' ~;- ":"-' 108,20 7,10
301-400 İki konumlu elektrikli yüzey termostatı: ~~,ı.:~ ~\ ;,:~\<':,-' -

Sıcaklık izfeyici elemanı monte edildiği boru veya her hangi bir y&"'eyile'siki şekilde
temas eden, çeşitli bölürıtülü, sıcaklık ayar düğrneli, ayarlanan yüzey sıcaklık
değerinde i bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan, iki konumlu elektrikli
yüzey termostatının işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının

yapılması ~e işler halde teslimi.

301-401 (TKÇ~ kontaklı 35 "C' ye kadar bölüntülü 37,50 6,10
301-402 (IKÇY~ kontaklı 100 "C' ye kadar bölüntülü 41,80 6,10
301-500 İki konumlu elektrikli dış hava kompanzasyonlu daldırma termostatı (çift

kuyruklu):
Bir kuyruğu dış havaya diğer kuyruğu kazana, boruya veya sıvı ile dolu her hangi bir
ortama daldırabilen 100 "C' ye kadar bölmeli, sıcaklık ayar düğmeli, dış hava
sıcaklığına göre, otomatik olarak önceden belirlenen oran dahilinde ayar noktası
değiştirebilen, ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan korıtağı açan
veya kapdtan, fark aralığı ayar düğmeli, iki konumlu elektrikli termostatın işyerinde
temini, yerine montaji, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

301-501 (IKÇ1:\)kontaklı 111,5 oranlı, 56,80 8,20

1



Birim
Fiyat

No:
301-502

302-000

302-100

Montaj lı

YAPILACAK tsıx CİNSİ Birim Fiyat
YTL

rrxcvı kontaklı 1/1 oranlı, 56,80

ORANSAL ELEKTRİKLİTERMOSTATLAR:(Ölçü:Ad.:İhzarat:% 70) (Tek
potansiyometreli: TP)

Oransal elektrikli oda termostatı:

Duvara monte edilebilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan oda
sıcaklık degerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık

değişimi ile orantılı ve tedrici olarak değiştirilebilen oransal elektrikli oda
termostatının temini, yerine montaj ı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde
teslimi.

Montaj
Bedeli
YTL

8,20

u

302-101

302-102

302-200

302-201

302-202

302-203

302-300

302-301

302-302

302-303

302-400

302-401

302-402

302-500

302-501

302-502

303-000

303-100

(TP), 35 °C'ye kadar bölüntülü,

(TP), 35 °C'den daha yüksek bölüntülü özel tip.

Oransal elektrikli kanal termostatı:

Kanal dışına monte edilebilen, sıcaklık izleyici elemanına, kılcal bir bom ile bağlı

olan, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklık degerinde
bünyesinde bulunan, potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi ile orantılı

ve tedrici olarak değiştiren oransal elektrikli kanal termostatının işyerinde temini,
yerine montajı, elektrik bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

(TP), 35 oC' ye kadar bölüntülü,

(TP), 100 oC' ye kadar bölüntülü,

(TP), 200 oC' ye kadar bölüntülü,

Oransal elektrikli daldırma termostatı:
Sıcaklık iZıeyici elemanı, kazana boruya veya sıvıyla dolu her hangi bir ortama
daldırabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan sıvı sıcaklık

değerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini sıcaklık değişimi

ile orantılı tedrici olarak değiştirebilen oransal elektrikli daldırma te~9şta!!.!Jln

işyerinde temini, yerine montaj ı, elektrik bağlantılannın yapılması.ve~1.şler,.hııl&' "'"
teslimi. ,/1.;'" '. ~~' "t~ -?,,'$- ~"""';'

i ,
(TP), 35 °C'ye kadar bölüntülü, ç,' .:__;. ,~ -.. <\ ~.~:

(TP), 100 °C'ye kadar bölüntülü, j; ,~;, :"'S {"'!:; .,~ ;.;. ~
(TP), 200 °C'ye kadar bölüntülü, ~; ~\.~; \':':'." j .:: .f7 ;;

Oransal elektrikli yüzey termostanı "", ': '. "~", " ::'--~: ~;' ~'!' i
Sıcaklık izleyici elemanı monte edildiği bom veya her hangi bir yüzey il~sı'kT şe'ki\:q~ , j!~"
temas eden, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan ··yui:ey :sicakhk/'
derecelerinde bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç degerihr sıcaklik
değişimi ile orantılı ve tedrici olarak değiştirebilen oransal elektrikli yüzey
termostatının işyerinde temini, yerine montaj ı, elektrik bağlantılarının yapılması ve
işler halde teslimi.

(TP), 35 "C' ye kadar bölüntülü

(TP), 100 oC' ye kadar bölüntülü

Oransal elektrikli dış hava kompanzasyonu, daldırma termostatıçift kuyruklu:
Bir kuyruğu dış havaya, diğer kuyruğu kazana boruya veya sıvı ile dolu herhangi bir
ortama daldırabilen, i 00 "C' a kadar bölürıtülü, sıcaklık ayar düğmeli, dış hava
sıcaklığına göre otomatik olarak önceden belirlenen oran dahil inde ayar noktasını

değiştirebilen, ayarlanan sıvı sıcaklık degerinde bulunan potansiyometrenin direnç
değerini sıcaklık değişimi ile orantılı ve tedrici olarak değiştirebilen oransal elektrikli
daldırma termostatının işyerinde temini, yerine montaj ı, elektrik bağlantılarının

yapılması ve işler halde teslimi.

Tek potansiyometreli (TP), 111,5oranlı

Tek potansiyometreli (TP), III oranlı

İKİ KONUMLU VE ORANSAL TERMOSTADLARA İLAVELER İçİN

ÖDENECEKFARKLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).
Elektrikli termostadların genel tanımlarında belirtilen özelliklerinden başka kullanım

yerinin gereği olarak termostadta bulunması istenen ve ilave edilmesi gerekli
elemanlar.

Tek kutuplu tek yönlü (TKTY) kontak ilavesi

131,80

139,20

185,20

188,50

192,80

159,10

173,40

212,20

68,50

72,80

72,80

72,80

23,60

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

7,10

7,10

7,10

6,10

6,10

7,10

7,10

3,10
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Birim
Fiyat

No:
303-200

303-300

303-400

303-500

303-600

304-000

304-100

304-200

305-000

YAPILACAK işİN CİNSİ

Tek kutuplu çift yönlü (TKÇV) kontak ilavesi

Tek potansiyometre (TP) ilavesi

Elle düzeltme ilavesi (manuel reset)

Termometre ilavesi (cıvalı veya bimetal)

Sıcaklık fark aralığı ayar tertibatı ilavesi

KUYRUK KORUYUCUSU (Kovan): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).
Termostatın sıcaklık izleyici elemanının kazan, boru veya sıvı ile dolu herhangi bir
ortama daldırılması halinde izleyici elemanın korunması ve sızdırmazlığınm

bağlanması için kullanılan metal koruyucunun (kovan) işyerinde temini ve yerine
montaj ı.

Bakır veya pirinç koruyucu (kovan)

Paslanmaz çelik koruyucu (kovan)

İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİHİGROSTADLAR:(Ölçü:Ad.: İhzarat:%70).

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

42,80

46,10

93,20

12,90

16,10

12,90

30,00

Montaj
Bedeli
YTL

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

ü
305-100

305-101

305-102

305-200

305-201

305-202

306-000

306-100

306-101

306-200

306-201

307-000

İki konumlu elektrikli oda higrostatı:

Duvara monte edilebilen, nem izleyici elemanı insan saçı ve naylondan % 80 RH
bağıl nem bölüntülü, nem ayar düğmeli, ayarlanan oda bağıl nem değerinde

bünyesinde bulunan korıtağı açan veya kapatan iki konumlu elektrikli"liii[frSfat1'R
işyerinde temini, yerine montaj i, elektrik bağlantılarının yapılIT\aSi~ve' işİer" b.alde-·~,
teslimi. ,)' _",0 't,· 'i.,~" ~\, ,,';ı

Tek kutuplu tek yönlü (TKTY) kontaklı cl ' ,{i ,,:;-:;,. '. ;_, ~~ ~';;;'. \

Tek kutuplu çift yönlü (TKÇV)kontaklı~, ;i~':~ ~ ,', ,<.;'1 t\
İki konumlu elektrikli kanal higrostatı: 1;t;:~~. -~:;'.·-',::::i:_.i-,;· .::tii
~em, i~leyici el~manı kanal içinde, gövdesi kanal dışına monte e'pilen,Jipt~,\le~ 0;
izleyici elemanı ınsan saçı veya naylondan % 80 RH bağıl nem böıünt:üıü,fıem. ayar},
düğmeli, ayarlanan kanal bağıl nem değerinde bünyesinde bulu~an_lconti~;'a9an '
veya kapatan iki konumlu elektrikli higrostatın işyerinde temini, yerırle"montajı,

elektrik bağlantısı ve işler halde teslimi.

Tek kutuplu tek yönlü (TKTV) kontaklı

Tek kutuplu çiftyönlü (TKÇY) kontaklı

ORANSAL ELEKTRİKLİHİGROSTATLAR:(Ölçü:Ad:İhzarat: % 70).

Oransal elektrikli oda higrostatı:

Duvara monte edilebilen, nem izleyici elemanı insan saçı veya naylon olan % 80 RH
bağlantılı nem bölüntülü nem ayar düğrrıeli, ayarlanan oda bağı nem değerinde

bünyesinde bulunan potansiyometrenin direnç değerini bağıl nem değişimi ile
orantılı ve tedrici olarak değiştirebilen oransal elektrikli higrostatın işyerinde temini,
yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Tek potansiyometreli (TP)

Oransal elektrikli kanal higrostatı:

Nem izleyici elemanı kanal içinde kalacak şekilde kanal dışına monte edilebilen,
nem izleyici elemanı insan saçı ve naylondan % 80 RH bağıl nem bölüntülü nem
ayar düğrneli potansiyometrenin direnç değerini bağıl nem değişimi ile orantılı ve
tedrici olarak değiştirebilen oransal elektrikli kanal higrostatının işyerinde temini,
yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Tek potansiyometreli (TP)

ELEKTRİKLİ PRESOSTATLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).

95,40

103,90

156,40

169,20

211,00

177,80

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

7,50

307-101

307-100 İki konumlu elektrikli presostat:
Kazana, eşanjöre, boruya veya herhangi bir basınçlı kaba monte edilebilen, tek
kutuplu, çift yönlü (TKÇV) kontaklı, çeşitli bölüntülü basınç ayar düğmeli,

ayarlanan basınç değerinde bünyesinde bulunan kontağı açıp kapatan iki konumlu
elektrikli presostatın işyerinde temini, yerine montaj ı, elektrik bağlantılarının

yapılması ve işler halde teslimi.
f-----+-

9000 paskala (1000 mmSS)'na kadar bölüntülü, 108,60 9,20

307-102

307-103

45000 paskala (5000 mmSS)'na kadar bölürıtülü.

1 Atmosfere kadar bölüntülü,
124,20

108,20

9,20

9,20
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

307-104 3 Atmosfere kadar bölüntülü, 115,70 9,20
307-105 LO Atmosfere kadar bölüntülü. 125,40 9,20
307-106 20 Atmosfere kadar bölüntülü. 156,40 9,20
307-107 40 Atmosfere kadar bölüntülü. 260,30 9,20
307-200 Oransal elektrikli presostat:

Kazana, eşanjöre, boruya veya herhangi bir basınçlı kaba monte edilen, çeşitli

bölüntülü, basınç ayar düğmeli ayarlanan basınç degerinde bünyesinde bulunan
potansiyometrenin direnç değerini basınç değişimi ile orantılı ve tedrici olarak
değiştirebilen; oransal presostatın işyerinde temini, yerine rrıontajı, elektrik
bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

l'\'''6;'. ""'c:
307-201 9000 paskala (I 000 mmSS)'na kadar bölüntülü, " ~':"":; y .... ,-.\,.

188,50 9,20:." ':'..J'~ ; .Y:.;'
f---.

..'
-~r '\" 1f}~~\307-202 45000 paskala (5000 mmSS)'na kadar bölüntülü. .- , "0'" ~"" 192,80 9,20

307-203 i Atmosfere kadar bölüntülü. \~ '.- :'~':.'
',;. ı ~<'.

~< ~~
198,20 9,20.-::'~L ."? .•//: '''f.

307-204 3 Atmosfere kadar bölürıtülü. t 'i, .;;~; -. '.:<",) .,,:..; iZ 202,50 9,20
307-205 10 Atmosfere kadar bölürıtülü. \;:,':0 ,.;..('~:-.~~, ",' '.i /' 207,80 9,20
307-206 20 Atmosfere kadar bölüntülü, \-'~:>"k "'/".<.,:ô'('> .../ 212,10 9,20.'
307-207 40 Atmosfere kadar bölüntülü, ·..~i;:~~.;t~"..·~i....'''; ;.",;;-

289,20 9,20
308-000 ELEKTRİKLİ nİFERANSİYEL (FARK BASıNÇLı PRESOSTATLAR:

(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70)

308-100 İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat:
İki basınç bağlantı yeri ile farklı basınçlarda olan birbirinden ayrı iki ortama
bağlanabilen. tek kutuplu çift yönlü (TKÇY) kontaklı, çeşitli bölüntülü, fark basınç

ayar düğmeli, iki basınç arasındaki farkın ayarlanan basınç değerine ulaşması

halinde bünyesinde bulunan kontağı açıp kapatan iki konumlu elektrikli diferansiye1
presostatın işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılannın yapılması ve
işler halde teslimi.

308-101 900 Paskala (100 mmSS)'na kadar bölürıtülü. 256,00 9,20
308-102 900 Paskaldan (100 mmSS)'ndan daha büyük bölüntülü 268,90 9,20
308-200 Oransal elektrikli diferansiyel presostat:

İki basınç bağlantı yeri ile farklı basınçlarda olan birbirinden ayrı iki ortama
bağlanabilen, tek potansiyometreli, çeşitli bölüntülü fark basınç ayar düğmeli, iki
basınç arasındaki farkın ayarlanan basınç değerine ulaşması halinde bünyesinde
bulunan potansiyometrenin direnç değerini fark basınçla orantılı ve tedrici olarak
değiştirilebilen oransal elektrikli diferansiyel presostatın işyerinde temini, yerine
montajı, elektrik bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

308-201 900 Paskala (100 mmSS)'na kadar bölüntülü 260,30 9,20
308-202 900 Paskaldan (100 mmSS)'ndan daha büyük bölüntülü 268,90 9,20

309-000 ELEKTRİKLİVAKUM ÖLÇER (VAKUMSTATLAR): (Ölçü: Ad.: İhzarat %
70).

309-100 İki konumlu elektrikli vakum ölçer (vakumstat):
Eksi (......) basınçta bulunan boruya veya herhangi bir kapalı kaba monte edilebilen,
tek kutuplu çift yönlü (TKÇY) kontaklı, çeşitli bölüntülü, Eksi basınç ayar düğrneli

ayarlanan eksi basınç değerindeki kentağı açıp kapatan elektrikli iki konumlu
vakumstatın işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve
işler halde teslimi.

309-101 450 Paskala (50 mmSS)'na kadar bölüntülü 153,20 9,20
309-102 450 Paskaldan (50 mmSS)'dan daha büyük bölüntülü 153,20 9,20

309-200 Oransal elektrikli vakum ölçer (Yakumstat):
Eksi (...... ) basınçtaki boruya veya herhangi bir kapalı kaba monte edilen, tek
potansiyometreli, çeşitli bölüntülü, eksi (.....) basınç ayar düğmeli, ayarlarıarı eksi
basınç degerinde bünyesinde ve potansiyometrenin direnç değerini eksi basıncın

değişimi ile orantılı ve tedrici olarak değiştirebilen, oransal elektrikli ve vakumstatın

işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde
teslimi.
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Birim
Fiyat

No:

309-201

309-202

310-000

311-000

312-000

313-000

314-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

450 Paskala (50 mmSS)'na kadar bölüntülü

450 Paskaldan (50 mmSS)'dan daha büyük bölüntülü

Montaj lı Montaj
Birim Fiyat Bedeli

YTL YTL

264,60 9,20

264,60 9,20

- -
- -
- -
- -
- -

315-000 ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARı (Ölçü: Ad.: İhzarat % 70) (TSE
kalite belgeli).
Kullanım yeri ve montaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu

yerdeki sıcaklık değişimine bağlı olarak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar
düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi
bütün küçük parçaları ile işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının

yapılması ve işler halde teslimi.

315-101 Oda tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı. 126,40 6,10

315-102 Kanal tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı. 132,80 6,10
315-103 Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı 50 °C'ye kadar. 143,50 6,10
315-104 Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı 50 °C'dan büyük 143,50 6,10
315-105 Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı. 101,80 6,10
315-106 Boru ve benzeri tip elektronik sıcaklık duyar elemanı. 110,40 6,10
315-200 Elektronik bağıl nem duyar elemanları:

Kullanımyeri ve montaj şekillerine göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu

yerdeki bağıl nem değişimine bağlı olarak direnci değişen, elemanlı, bağıl nem ayar
düğmesiz, her tip elektronik bağıl nem duyar elemanının kapak vs. gibi küçük
parçaları ile işyerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve
işler halde teslimi.

315-201

315-202

315-203

315-204

316-000

316-100

316-200

316-300

Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı, duyma bölgesi 0.60 RH'a kadar
aralıklı.

Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı, duyma bölgesi 0.60 RH'dan büyük
aralıklı.

Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı, duyma bölgesi 0.60 RH'a kadar
aralıklı.

Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı, duyma bölgesi 0.60 RH'dan büyük
aralıklı.

ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARA iLAVELER İçİN ÖDENECEK
FARKLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).

Ayar düğmesi ilavesi:

Termornetre ilavesi (cıvalı veya bimetal):

Higrometre ilavesi:

279,60 6,10

370,60 6,10

391,00 6,10

395,30 6,10

40,70 3,10

16,10 3,10

29,00 3,10

17,30482,00

317-000 ELEKTRONİK sıCAK SU KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70)
(TSE kalite belgeli).
Dış hava sistem gidiş suyundan veya kazanda bulunan elektronik sıcaklık duyar
elemanlarından uyarım alan, önceden belirlenen bir program dahilinde dış hava
sıcaklığına göre gidiş suyu (veya kazan suyu sıcaklığını ayarlamak için brülöre veya
motorlu vanaya kumanda eden, programın belirlenmesi için gerekli düğme ve
potansiyometreleri bulunan, elektronik sıcak su kontrol panelinin işyerinde temini,
yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

f------ı-:----------------------------t-------+--------j
317-100 İki Konumlu elektronik sıcak su kontrol paneli

317-200 Oransal kontrollü elektronik sıcak su kontrol paneli: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %) 868,60 17,30

318-000 ELEKTRONİK sıCAK SU KONTROL PANELİNE iLAVELER İçİN

ÖDENECEK FARKLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).
Belirlenen programa ilaveten belirli zaman aralığı içinde elektronik sıcak su kontrol
paneline düşük sıcaklık uygulanması yaptıran zaman ayarlı, program ilavesinin
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

işyerinde temini, yerine montaj ı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde
teslimi.

3 i 8-100 Günlük (gece-gündüz) program ilavesi (24 saatlik): 148,90 6,10
318-200 Haftalık (yedi günlük) program ilavesi: (Gün prog. ilavesi dahil) 169,20 6,10
318-300 Elektrik kesilmesinde programın aksamadan devam etmesini sağlayan düzen ilavesi: 67,50 6,10

319-000 ELEKTRONİK SıCAKLıK KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).

319-100 İki konumlu elektronik sıcaklık kontrol paneli:
Elektronik sıcaklık duyar elemanlarından almış olduğu uyarımlar ile bu elemanların

bulundukları yerdeki sıcaklığı kontrol edebilen, çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar
düğmeli, ayarlanan sıcaklık değerinde bağlı olduğu sistemi devreden çıkaran veya
sokan bir veya damper (iki konumlu) servomotorunu veya solenoid valfı açıp

kapayan veya bir elektrik kumanda devresini açıp kapayan, panoya veya duvara
monte edilebilen tek kutuplu çift yönlü (TKÇY) kontaklı, iki konumlu elektronik
sıcaklık kontrol panelinin işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının

yapılması ve işler halde teslimi.

319-101 50 °C'ye kadar bölüntülü 380,30 12,20
319-102 50 °C'den yüksek bölüntülü 386,70 12,20

319-200 Oransal elektronik sıcaklık kontrol paneli:
Elektronik sıcaklık duyar elemanlarından almış olduğu uyarımlar ile bu elemanların

bulundukları yerdeki sıcaklığı bir denge rölesiz oransal vana veya damper
servomotoruna; kumanda ederek ayarlanan değerde tutan tek ısı kademeli, çeşitli

sıcaklık ayar düğrneli panoya veya duvara monte edilebilen oransal vel veya oransal
+ entegral görevi yapan tarafsız bölge ayar düzenli elektronik sıcaklık kontrol
panelinin işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler

halde teslimi.

3 i 9-201 50 oc' ye kadar bölüntülü 656,60 14,30
319-202 50 "C' den büyük bölüntülü 665,10 14,30
320-000 ELEKTRONİK SıCAKLıK KONTROL PANELİNE İLAVELER İçİN

ÖDENECEKFARKLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 70).
Yukarıda B.F.T No.: 319-100 ve 319-200'deki ilgili tanımlarda belirtilen
özelliklerden başka kullanım yerinin gereği olarak elektronik sıcaklık kontrol
panelinde bulunması istenen ilaveler.

," ·"·-·:·~~:':~,t,,~.

320-100 Sıcaklık kompanzasyon ilavesi (kış veya yaz için) . ,}'{ i,~' ~, 183,20 3,10,/' oc' ," ··:,·~.:rf s,

320-200 Su veya üflemehavası sıcaklığı Iimitlerne ilavesi: '~

;
,,''."~.""'...., .~.~, ~.~,\ 3,10; .:.\'> 169,20

320-300 Servomotor konumu limitleme ilavesi: ;,i"' g~ /;1 /~/'~' ·;~>L - '.~] 1 111,40 3,10
320-400 Yaz kış çalışma durumu ilavesi: ~~ ~. :;. \.'~. '~..,~ . '-~ f).' .'tt "'2!? r- 177,80 3,10~ c. W':
320-500 Sıcaklık göstergesi ilavesi: ~:J ::

.70• '~~i; t ::;j'~~~~~~- ~:;' ~yt' 140,40 3,10-,~~

320-600 Uzaktan ayar noktasını değiştirme ünitesi ilavesi: "~;;.?; ',~,:c ,S\;fr,."f' 108,20 -~
320-700 Panel içi veya dışına interlok ilavesi: "0: .,.:"""."ç,.

108,20 3,10
320-800 Beher ısı kademesi ilavesi bir sıcaklık değerinin kontrolü için birden fazla ısı

kademesi gereken hallerde her ısı kademesinin işlevi bir öncekinin
tamamlanmasından sonra başlamak üzere sıcaklık kontrol panelinde bulunacak ısı

kademesi ilavesi. 173,50 3,10
320-900 Beher nem kademesi ilavesi, gereken hallerde her nem kademesinin işlevi bir

öncekinin tamamlanmasından sonra başlamak üzere nem kontrol panelinde
bulunacak nem kademesi ilavesi. 192,80 3,10

321-000 ELEKTRONİK NEM KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 70)
Elektronik nem duyar elemanlarından almış olduğu uyarımlar ile bu elemanların

bulundukları yerdeki bağıl nem oranını (iki konumlu veya oransal kontrollü bir
ürıiteye kumanda ederek) ayarlanan değerde tutabilen % 100 RH bağlı nem oranına

kadar çeşitli bölüntülü, nem ayar düğmeli, tek kademeli panoya veya duvara monte
edilebilen, elektronik nem kontrol panelinin işyerinde temini, montajının ve elektrik
bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

321-100 İki konumlu elektronik nem kontrol paneli: 579,50 14,30

6



Birim
Fiyat

No:

321-200

322-000

YAPILACAK tsıx CİNSİ

Oransal vel veya oransal + integral görevi yapan, tarafsız bölge ayar düzenli
elektronik nem kontrol paneli.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

601,90

Montaj
Bedeli
YTL

14,30

323-000

324-000

325-000

326-000

327-000

327-100

SERVOMOTORLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70) (TSE kalite belgeli) ı, ;;;. ';j,., \. ':\~>,,j "~ li. j
~~ konumlu servomoto~: ..·'·t ':',1; • :~:'> Y' 'ı,?i;
Iki konumlu termostat, hıgrostat, presostat veya elektronık kontrol panelınden aldığı ',.~ "'~,' ,;~:;.~ ,{1--
uyarımlar ile vana veya damperlerin tam açık tam kapalı duruma getiren belirli bir - " , __~-d"-'
açı ile dönüşü sınırlı olan çeşitli dönme zamanlı iki konulu servomotorun işyerinde"
temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

.:

327-101

327-102

327-103

327-200

327-201

327-202

327-203

327-300

327-301

327-302

327-303

328-000

328-100

328-101

328-102

328-200

328-201

328-202

328-300

50 mm ve daha küçük vanalar, 2 m2 ve daha küçük damperler için.

80 mm ve daha küçük vanalar, 3 m2 ve daha küçük damperler için.

80 mm'den daha büyük vanalar, 3 m2'den daha büyük damperler için

Denge rölesiz oransal servomotor.
Elektronik sıcaklık veya hem kontrol panellerinden aldığı uyarımlar ile vana veya
damperler tedrici olarak konumlandıran, gerektiğinde tam açık veya kapalı hale
getiren, belirli bir dönme açısı arasında sağ ve sola dönebilen, dönme açısı sınırlı

olan çeşitli dönme zamanlı denge rolesiz oransal servomotorun işyerinde temini,
yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

50 mm, ve daha küçük vanalar, 2 m2 daha küçük damperler için.

80 mm. ve daha küçük vanalar, 3 m2 daha küçük damperler için.

80 mm' den daha büyük vanalar, 3 m2'den

Denge röleli oransal servomotor:
Oransal termostat, higrostat, presostat veya bir başka servomotorun ilave
potansiyometresinden almış oldukları uyarımlar ile vana veya damperleri tedrici
olarak konumlandıran, gerektiğinde tam açık veya kapalı hale getiren, belirli bir
dönme açısı arasında sağa ve sola dönebilen, dönme açısı sınırlı olan, çeşitli dönme
zamanlı, tek potansiyometreli ve denge röleli oransal servomotorun işyerinde temini,
yerine montaji, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

50 mm. ve daha küçük vanalar, 2 m2 daha küçük damperler için.

80 mm. ve daha küçük vanalar, 3 m2 daha küçük damperler için.

80 mm'den daha büyük vanalar, 3 m2 ' den büyük damperler için.

SERVOMOTORLARA İLAVELER İçİN ÖDENECEK FARKLAR: (Ölçü:
Ad.: İhzarat:% 70).

Yay geri dönüş ilavesi: (Buhar- kızgın su- sıcak su -dış hava damperlerinde
kullanılmaküzere):
Servomotoru besleyen cereyanın kesilmesinde vana veya damperi (elektrik olduğu

zamanda kurulmuş olan yay kuvveti ile mekanik olarak) tam kapalı veya tam açık

duruma getiren yay geri dönüş ünitesinin işyerinde temini, yerine montajı ve işler

halde teslimi.

İki konumlu servomotorlar için

Denge röleli ve denge rölesiz oransal servomotorlar için

Potansiyometre ilavesi:
Paralel çalışacak servomotorların bir kontrol cihazı ile kumandası için kullanılan,

kontrol cihazından kumanda alan servomotorun içine ve dışına monte edilebilen,
milden hareket alan potansiyometrenin işyerinde temini yerine montaji, elektrik
bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Servomotorun içine monte edilen tip.

Servomotorun 'dışına monte edilen tip.

Kontak ilavesi:

717,60

779,70

922,20

809,70

926,50

1.080,70

772,20

830,10

1.003,60

264,60

303,10

178,90

231,30

24,50

24,50

24,50

24,50

24,50

24,50

24,70

24,70

24,70

12,20

12,20

6,10

6,10
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Birim
Fiyat

No:

328-301

328-302

328-400

328-401

328-402

329-000

329-100

329-200

329-300

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Servomotorun belirli dönme açılarına ayar edilerek bu dönme açısında ikaz veren,
servomotorun içine veya dışına monte edilen milden hareket alan, tek kutuplu, tek
yönlü (TKTY) veya tek kutuplu çift yönlü (TKÇY) kentağın işyerinde temini yerine
montajı elektrik bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

Servomotorun içine monte edilen tip.

Servomotorun dışına monte edilen tip.

EI kumanda potansiyometresi:
Oransal servomotorların (kontrol cihazlarından almış oldukları ikaz neolursa olsun)
vanave damperleri belirlenen değerden daha fazla kapanmasını ve açılmasını

önleyen, servomotorları el kumandası ile istenilen konuma tedrici olarak getiren ve
bu konumda tutan, servomotorun üzerine veya panoya monte edilen el kumanda
potansiyometresinin işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının

yapılması ve işler halde teslimi.

Servomotorun üzerine monte edilen tip.

Panoya monte edilen tip.

KADEMELİ KONTROL CİHAZI: (STEP CONTROLLER): (Ölçü: Ad.:
İhzarat: % 70).
Servomotorun miline takılabilen, servomotorun dönme açısına bağlı olarak önceden
belirlenen açılarda kontakları açılıp kapanan böylece bu kontaklara bağlı olan
üniteleri sıra ile devreye sokan veya devreden çıkaran, her kontağı tek kutuplu çift
yönlü (TKÇY) kademeli kontrol cihazının işyerinde temini, yerine montaji, elektrik
bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi. (Servomotor, iki konumlu denge
rölesiz veya denge röleli oluşuna göre bedeli 327-000 B fiyatlarından ayrıca

ödenecektir.

Beş Adede Kadar Kontaklı

On Adede Kadar Kontaklı

On Adetten Daha Fazla Kontaklı

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

154,20

192,80

137,10

173,50

144,60

192,80

313,90

Montaj
Bedeli
YTL

6,10

6,10

6,10

6,10

9,20

10,20

10,20
330-000 TRANSFORMATÖR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70)

24 voltta çalışan devrelerin beslenmesinde kullanılacak çeşitli 220 volt giriş 24 volt
çıkış degerinde olan, panoya veya duvara monte edilebilen, transformatörün j"'::' '~-;-"'~~
işyerinde temini, yerine montaj i, elektrik bağlantılannın yapılması ve işler halde "i :'1~,o ~::'~, :..;~o
teslimi. B fiyatları ilgili elektrik tesisatı birim fiyatlarından alınmak üzere. i.,. .... _.... .,'>. ~'-\j..

.:

330-100

330-200

330-300

330-400

330-500

331-000

100 VA'lık

500 VA'lık

1000 VA'Iık

3000 VA'Iık

5000 VA'lık

SERVOMOTOR BAGLANTI
70).

MEKANİZMALARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %

331-100

331-101

331-102

331-103

331-200

331-201

Yana - servomotor bağlantı mekanizması:

Vana ile servomotoru birbirine bağlayan servomotora montaj kaideleri yapan,
servomotorun dönme hareketini vananın çalışması için gerekli olan doğrusal veya
dönme hareketini vanaya ileten meydana gelebilecek kasırıtı ve sıkışmaları bir
ölçüde kompanze edecek vana ve servomotorun hasar görmesini önleyen vana
servomotor bağlantı mekanizmasının işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde
teslimi.

50 mm. daha küçük vanalar için

80 mm. ve daha küçük vanalar için

80 mm.' den büyük vanalar için

Damper- Servomotor bağlantı mekanizması:

Servomotorun dönme hareketini damperin çalışması için gerekli olan harekete
çeviren, bu hareketi dampere ileten, strok ayarı yapan damper- servomotor bağlantı

mekanizmasının işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Tek damper için

199,20

212,10

241,00

91,10

9,20

9,20

9,20

9,20
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN cİNsİ

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

331-202

332-000

İki damperin birlikte çalışması için

FAN con, KONTROL SİSTEMİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).
108,20 9,20

332-100 Fan-Coil Termostatı:
Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coil'in asgari 3 devirli fan
motorunu durdurup çalıştıran veya otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, (TKÇY)
kontaklı motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke
dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 "C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan
coil terrnostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dahil
işyerinde temini, yerine montaj i elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde
teslimi.

332-101 Duvara monte edilen tip 75,00 9,20

332-102 Fan-coil'in üzerine monte edilen tip 69,70 9,20

(J

332-200

332-201

Otomatik Can-coil vanası:
Fan-coil terrnostatından aldığı uyarım ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil'e
giren suyu kontrol eden pirinç gövdeli, vidalı, tahrik ünitesi elektromagnetik veya
elektro terrnal sıvı genleşme prensibine göre dönme hareketsiz, eksenel yönde çalışan

otomatik vananın işyerinde temini, yerine montaj ı, elektrik bağlantılarının yapılması

ve işler halde teslimi. (Vana bağlantısı ve kumanda ünitesi komple haldedir.)

İki yollu 0 il mm. Kvs i m3 h.te kadar 101,80 6,10
332-202 İki yollu 020 mm. Kvs 2 m3 h.te kadar 110,40 6,10
332-203 Üç yollu 0 l S mm. Kvs i m3 h.te kadar 121,10 6,10
332-204 Üç yollu 020 mm. Kvs 2 m3 h.te kadar 132,80 6,10

333-000 ELEKTRİK İŞLERİ:
Elektrik işİeri elektrik tesisatı birim fiyat tarifierine ve teknik şartnamesine uygun
olarak yapılacak, bedeli ilgili elektrik tesisatı birim fiyatlarından aynen ödenecektir.

PNÖMATİKTERMOSTADLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).

Pnömatik oda termostanı '.
Duvara monte edilebilen duyarlı elemanı birnetaIden çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar
düğmeli ayarlanan oda sıcaklığı değerinde, sıcaklık değişimi ile orantılı ve tedrici
olarak pnömatik çıkış sinyali veren, bu sinyal ile bir pnömatik tahrik ünitesini
kontrol eden, pnömatik oda terrnostatının işyerinde temini, yerine montaj i,

bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

338-000

339-100

339-000

337-000

334-000

335-000
'--j:::3--=6--:_0:::0-0~--t---------------------------"-"""':+"---.....,...-~:-t-------I

339-101 Tek borulu pnömatik oda terrnostatı 90,90 6,10
339-102 Çift borulu pnömatik oda terrnostatı Ill,IO 6,10
339-200 Pnömatik gece-gündüz oda termostatı:

Duvara monte edilebilen, duyarlı elemanı birnetaiden sıcaklık ayar düğmeli, gece ve
gündüz için farklı iki sıcaklıkta kontrol yapan, ayarlanan oda sıcaklığı değerinde

sıcaklık değişimi ile orantılı ve tedrici olarak pnömatik çıkış sinyali veren, bu sinyali
ile bir pnömatik tahrik ünitesini kontrol eden, pnömatik gece-gündüz oda
terrnostatının işyerinde temini, yerine montajı, bağlantılarının yapılması ve işler

halde teslimi.

339-201 Tek borulu pnömatik gece-gündüz oda termostatı. 148,10 6,10

339-202 Çift borulu pnömatik gece-gündüz oda termostatı. 163,80 6,10

339-300 Pnömatik yaz-kış oda termostanı

Duvara monte edilebilen, iki tane bimetal duyar elemanlı sıcaklık ayar düğmeli, yaz
ve kış sıcaklık kontrolü yapan ayarlanan oda sıcaklığı değerinde sıcaklık değişimi ile
orantılı ve tedrici olarak pnömatik çıkış sinyali veren, bu sinyal ile bir pnömatik
tahrik ünitesini kontrol eden, pnömatik yaz-kış terrnostatının işyerinde temini, yerine
montajının yapılması ve işler halde teslimi.

9



Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN CİNSİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

339-301 Tek borulupnömatikyaz- kış oda termostatı. 148,10 6,10
339-302 Çift borulu pnömatikyaz - kış oda termostatı. 163,80 6,10
339-400 Pnömatik kanal termostatı:

Kanal dışına monte edilebilen sıcaklık duyarlı elemanına kılcal bir boru ile bağlı

olan, çeşitli bölüntülü, ayar düğmeli, ayarlanan kanal sıcaklığı degerinde sıcaklık

değişimi ile orantılı ve tedrici olarak pnömatik çıkış sinyaliveren, bu sinyali ile bir
pnömatik tahrik ünitesini kontrol eden, pnömatik kanal termostatının işyerinde

temini,yerinemontajı bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

339-401 Tek borulupnömatikkanal termostatı. 50 °C'yekadar bölüntülü 142,50 8,20
339-402 Tek borulupnömatikkanal termostatı. 100°C'yekadar bölüntülü 153,70 8,20

9,20

9,20

213,20

226,60

Çift borulu pnömatikkanal termostatı 50 °C'yekadar bölüntülü

Çift borulupnömatikkanal termostatı 100°C'yekadar bölüntülü

339-403
~j~-=9c--4ccO=-4':--+-~------------:-:----:---:------------t-------'---'--+------'---1

339-405 Çift borulupnömatikkanal termostatı 100°C'denbüyük bölüntülü 235,60 9,20

.:
339-500 Pnömatik daldırma termostatı:

Sıcaklık duyarlı elemanı kazana boruya veya sıvı ile dolu her hangi bir ortama
daldırabilen, çeşitli bölüntülü, ayar düğmeli, ayarlanarı sıvı sıcaklığı degerinde
sıcaklık değişimi ile orantılı ve tedrici olarak pnömatikçıkış sinyaliveren, bu sinyal
ile bir pnömatik tahrik ünitesini kontrol eden pnömatik daldırma termostatının

işyerinde temini,yerinemontajı, bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

339-501

339-502

339-503

339-504

339-505

340-000

Tekborulupnömatikdaldırma termostatı 50 -c ye kadar bölüntülü .<J'~:::;'l-':;·"'''-'''''' 108,80

Tek borulupnömatik daldırma termostatı i 00 -c ye kadar bölürıtülü -iL J<i~';'" ~ :.'.~ '\, 122,30

Çift borulupnömatikdaldırrna termostatı 50 -c ye kadar bölüntülü l. "Ş /~;_: >,,;' -i:.!:~\ı72,80

Çiftborulupnömatik daldırma termostatı 100-c ye kadar bölüntülü ,~ ;;":ı.~ f\~ "'.: 'C(? ~ h6,30

Çift borulupnömatikdaldırrna termostatı 100-c den büyükbölüntülü\~ ~~:. \, : ';':,'.f.;;; ~'#226 60
~ ,;d' ..oJ- " ~.:... .,........ )

PNÖMATİK HİGROSTADLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70). ~~ "-" >. f:~' " : ,,;... 'ti'.l

9,20

9,20

10,20

10,20

10,20

340-100 Pnömatik oda higrostatl:'<:,", .;~ :,>,0;'" c:,
Duvara monte edilebilen, duyarlı elemanı insan saçı veya naylondan, % 9S''RH'a.
kadar bölüntülü, bağıl nem ayar düğmeli, ayarlanan oda bağıl nem degerinde bağıl

nem değişimi ile orantılı ve tedrici olarak pnömatik çıkış sinyaliveren, bu sinya1 ile
bir pnömatik tahrik ünitesini kontrol eden pnömatik oda higrostatının işyerinde

temini,yerinemontajı, bağlantılarının yapılması ve işler haldeteslimi.

340-101 Tekborulu pnömatikoda higrostatı 181,80 5,10
340-102 Çift borulupnömatikoda higrostatı 213,20 6,10

u
340-200 Pnömatik kanal higrostatı:

Duyarlı elemanı kanal içinde kalacak şekilde kanal dışına monteedilebilen, duyarlı

elemanı insan saçı veya naylondan, % 95 RH'a kadar bölüntülü, bağıl nem ayar
düğmeli, ayarlanan kanal bağıl nem degerinde bağıl nem değişimi ile orantılı ve
tedriciolarak pnömatik çıkış sinyaliveren, bu sinyal ile bir pnömatiktahrik ünitesini
kontrol eden pnömatik kanal higrostatının işyerinde temini, yerine montajı,

bağlarınlannın yapılması ve işler halde teslimi.

340-201 Tek borulupnömatikkanal higrostatı 408,40 8,20
340-202 Çift borulupnömatik kanal higrostatı 440,90 9,20
341-000 PNÖMATİKPRESOSTATLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).

341-100 Pnömatik presostat:
Kazana eşanjöre, boruya veya herhangi bir basınçlı kaba monte edilebilen, çeşitli

bölüntülü basınç ayar düğrneli ayarlanan sıvı basınç değerinde basınç değişimi ile
orantılı ve tedrici olarak pnömatik çıkış sinyali veren ve bu sinyal ile bir pnömatik
tahrik ünitesini kontrol eden pnömatik presostatın işyerinde temini, yerine morıtajı,

bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi,

341-10i 0,5 Atmosfere kadar bölüntülü 148,10 10,20
341-102 i Atmosfere kadar bölüntülü 148,10 10,20
341-103 3 Atmosfere kadar bölüntülü 213,20 10,20
341-104 LO Atmosfere kadar bölüntülü 363,50 10,20
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Birim
Fiyat

No:
341-105

341-200

341-201

341-202

341-203

341-300

341-301

341-302

342-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

20 Atmosfere kadar bölüntülü

Pnömatik diferansiyel (fark basınç) Presostatları:

İki basınçlı bağlantı yeri ile farklı basınçlarda olan birbirinden ayrı iki ortama
bağlanabilen, çeşitli bölürıtülü fark basınç ayar düğrneli, iki basınç arasındaki farkın

ayarlanan fark basınç değerine ulaşması ve fark basıncın değişimi ile orantılı ve
tedrici olarak pnömatik çıkış sinyali veren, bu sinyal ile bir pnömatik tahrik
ünitesinin kumanda eden, pnömatik fark basınç presostatının işyerinde temini, yerine
montajı, bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Fark basınç ayarı i atmosfere kadar

Fark basınç ayarı 3 atmosfere kadar

Fark basınç ayarı 5 atmosfere kadar

Pnömatik statik basınç presostatı:

Kanal içindeki statik basıncı kontrol eden çeşitli bölüntülü.basırıç ayar düğrneli,

ayarlanan basınç degerinde kanal içindeki statik basıncın değişmesiyle orantılı ve
tedrici olarak pnömatik çıkış sinyali veren, bu sinyal ile bir pnömatik tahrik ünitesini
kontrol eden, pnömatik statik basınç presostatının işyerinde temini, yerine montaj i,

bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

450 Paskala (50 mmSS'na) kadar bölüntülü,

450 Paskaldan (50 mmSS'ndan) daha büyük bölüntülü.

PNÖMATİK DUYAR ELEMANLARI:(Ölçü: Ad.:İhzarat:% 70)

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

381,50

286,10

291,70

348,90

249,10

268,20

Montaj
Bedeli
YTL

10,20

10,20

10,20

10,20

10,20

10,20

342-100

342-101

342-102

342-103

342-104

342-105

342-106

342-200

342-201

342-202

342-300

342-301

342-302

342-303

342-304

342-305

342-400

342-401

Pnömatik sıcaklıkduyar elemanları:

Kullanılan yeri ve montaj şekline göre adlandırılan duyarlı elemanların bulunduğu

yerdeki sıcaklık değişimine bağlı olarak, tedrici bir pnömatik çıkış sinyali veren,
sıcaklık ayar düğmesiz, pnömatik sıcaklık duyar elemanının işyerinde temi.pi;"yefm-e f"'-<-.
montaj i, bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. ,,:," "i[~\ r: '" "''o,,\.

Oda tipi pnömatik sıcaklık duyar elemanı. .. ;-~." _.., }.\ "7:\
Kanal tipi pnömatik sıcaklık duyar elemanı 50 "C' ye kadar .~ ',"1. /\:' ,,:., .. , . ;;, .~ 'y,
Kanal tipi pnömatik sıcaklık duyar elemanı 50 "C' den yüksek ~t' ~,~ \. \". .':.c ii ~

Daldılma tipi pnömatik sıcaklık duyar elemanı 50 oC'ye kadar \,'~ "'~ç;:. ...,....:~.:.....';;;' "~'!;j t
Daldırma tipi pnömatik sıcak duyar elemanı 50 "C' den yüksek '\. ",,;;.;;:,' 'J - ,')~~; ,:

Dış hava tipi pnömatik sıcaklık duyar elemanı .s " ,.~;::, ' ,

Pnömatik bağıl nem duyar elemanları:

Kullanılan yeri ve montaj şekline göre adlandırılan duyarlı elemanlarının bulunduğu

yerdeki bağıl nem değişimini bağlı olarak tedrici bir pnömatik çıkış sinyali veren,
sıcaklık ayar düğrnesiz, pnömatik bağıl nem duyar elemanının işyerinde temini,
yerine montaj 1, bağlantılannın yapılması işler halde teslimi.

Oda tipi pnömatik bağıl nem duyar elemanı.

Kanal tipi pnömatik bağıl nem duyar elemanı.

Pnömatik basınç duyar elemanları:

Kazana, eşanjöre, boruya veya her hangi bir basınçlı kaba monte edilebilen, basınç

ayar düğmesiz, basınç değişimine bağlı olarak tedrici bir pnömatik çıkış sinyali
veren, pnömatik basınç duyar elemanının işyerinde temini, yerine montajı,

bağlarıtılannm yapılması işler halde teslimi.

0,5 Atmosfere kadar yerler için

1 Atmosfere kadar yerler için

5 Atmosfere kadar yerler için

10 Atmosfere kadar yerler için

20 Atrnosfere kadar yerler için

Pnömatik statik basınç duyar elemanları:

Kanal içindeki statik basıncın değişimine bağlı olarak pnömatik çıkış sinyali veren,
statik basınç ayar düğmesiz, pnömatik statik basınç duyar elemanının işyerinde

temini, yerine morıtajı, bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

450 Paskala (50 mmSS'na) kadar yerler için

163,80

202,00

226,60

217,70

226,60

181,80

226,60

272,60

II5,60

125,70

210,90

262,50

302,90

191,90

7,10

9,20

9,20

102,00

10,20

10,20

7,10

7,10

11,20

1l,20

11,20

1l,20

1l,20

11,20

11



Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN CİNSİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

11,20242,40450 Paskaldan (50 mmSS'ndan) daha yüksek yerler için.

PNÖMATİK DUYAR ELEMANLARA İLAVELER İçİN ÖDENECEK
FARKLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).
Pnömatik duyar elemanların birim fiyat tariflerindeki özelliklerine ilaveten kullanım

yerinin gereği olarak duyar elemanda ayrıca bulunması istenen ve ilave edilmesi
gerekli elemanlar.

342-402
343~--:O--:OC:-O--+-=--"""7'"-------------:------:--:--::-----+-------''-'-+-----'--ı

343-100 Ayar düğmesi ilavesi: 28,10 3,10
343-200 Termometre ilavesi: 22,40 3,10
343-300 Higrometre ilavesi: 24,70 3,10
344-000 PNÖMATİK DUYAR KONTROL CİHAZLARI:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).

U
,,

344-100

344-101

344-102

Tek girişli pnömatik duyar kontrol cihazı:

Yalnızca bir duyar eleman bağlanabilen ve duyar elemandan almış olduğu pnömatik
sinyaller ile bir pnömatik tahrik ünitesini kontrol ederek, sıcaklık bağıl nem ve
basıncı istenilen değerlerde tutan, üzerine termometre, manometre ve higrometre
takılabilen kuvvet dengeli pnömatik duyar kontrol cihazının işyerinde temini, yerine
montajı, bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Plastik boru bağlantılı

Bakır boru bağlantılı

288,40

307,40

11,20

12,20
344-200 çift girişli pnömatik duyar kontrol cihazı:

İki duyar eleman bağlanabilen, bu duyar elemanlardan almış olduğu uyarımlardan

birini esas kabul edip diğer uyarımla, kompanzasyorı (denkleştirme) yaparak bir
pnömatik tahrik ünitesini kontrol eden, böylece sıcaklık, bağıl nem ve basıncı

istenilen değerlerde tutan, üzerine termometre, higrometre ve manometre takılabilen

kuvvet dengeli pnömatik duyar kontrol cihazının işyerinde temini, yerine montajı,

bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Plastik boru bağlantılı 343,30 12,20
344-202 Bakır boru bağlantılı 360,20 13,30
345-000 PNÖMATİK DUYAR KONTROL CİHAZLARINA İLAVELER İçİN

ÖDENECEK FARKLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).
Pnömatik duyar kontrol cihazlarının Birim fiyat tanımlarındaki özelliklerinden başka

kullanım yerinin gereği olarak duyar kontrol cihazında bulunan veya bulunması

istenilen ve ilave edilmesi gerekli ürıitelerin işyerinde temini, yerine monta.İJ:;.v:-eo>işle~

haldeteslimi·,~:';:~~ii; tr'" ,,' "'<;

345-100 Ayar noktasını uzaktan değiştiren ünite ilavesi: .:i 0%- 'ji.;" '~.' , ""\ 58,30 4,10
345-200 Termometre ilavesi j "0 ,,;C' , <, .. ' ~:. (::; ., 28,10 3,10
345-300

345-400

Higrometre ilavesi: ~~ 21' ;.:. ; _\," o,~; .~~ ~,

Manometre i1avesi:t '>', "'. :~:Y;--' ~;-:- /t;:
29,20

28,10

3,10

3,10
346-000 PNÖMATİK RÖLELER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70) ",. "ı' "':!';:' ~~, <.:', c.~.

346-101

346-100 Pnömatik- elektrikröle:''. ,,:' 'e- o -,,'

Hava basıncındaki değişmelere bağlı olarak ayarlanan değerde bünyesinde bulunan
tek kutuplu çift yönlü (TKÇY) kentağı açıp kapatarak bir elektrik devresini kontrol
eden, pnömatik - rölenin işyerinde temini, yerine montajı, bağlantılarının yapılması

ve işler halde teslimi.
f-----1-

1 Atmosfere kadar bölüntülü, 72,90 5,10
346-102 3 Atmosfere kadar bölüntülü, 72,90 3,10
346-200 Elektrik - pnömatik röle:

Üzerinde gerilim uygulandığı zaman basınçlı havayı kontrol devresine veya tahrik
ünitelerine verebilen, gerilim kalktığı zaman basınçlı havayı kesip sistemde veya
tahrik ünitelerinde bulunan havayı, egzoz edebilen üç yollu boru bağlantısı

yapılabilen elektrik - pnömatik rölenin işyerinde temini, yerine montaj i,

bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

346-201 24 Volt 50 Hz'lik 108,80 6,10
346-202 220 volt 50 Hz'lik 108,80 6,10

346-300 Pnömatik doğru hareket rölesi:

12
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

Pnömatik bir sinyalin karakterini bozmadan sadece debisini artıran, böylece
pnömatik tahrik elemanlarında ve ölçümlerde hızlı bir hareket sağlayan pnömatik
doğru hareket rölesinin işyerinde temini, yerine montajının yapılması ve işler halde
teslimi.

346-301 Panelemonte edilen tip 118,90 8,20
346-302 Duvara monte edilen tip 118,90 8,20
346-400 Pnömatik pozitif röle: 108,80 8,20

Oransal bir pnömatik sinyali iki konumlu hareket temin edecek şekle çeviren ve
böylece pnömatik tahrik elemanının iki konumlu kontrolü sağlayan pnömtik pozitif
rölenin işyerinde temini, diger özel1ikler BFT 346-300'deki gibi.

346-500 Pnömatik seçici röle: 101,00 8,20
İki pnömatik sinyalden birini (alçak veya yüksek olanı) seçerek çıkış sinyali olarak
veren pnömatik seçici rölenirı işyerinde temini, diger özellikler BFT 346-300'deki
gibi.

346-600 Pnömatik ortalama alan röle: 126,80 8,20
İki pnömatik sinyalin ortalamasını alarak bu ortalamayı çıkış sinyali olarak veren
pnömatik ortalama alan rölenirı işyerinde temini, diger özelliklerBFT 346-300'deki
gibi

346-700 Pnömatik oran rölesi: 108,80 8,20
Pnömatik sinyalleri belirlenen oran dahilinde küçültebilerı ve bu sinyali çıkış sinyali
olarak kontrol cihazına gönderen pnömatik oran rölesinirı işyerinde temini, diger
özelliklerBFI' deki gibi.

346-800 Pnömatik ters hareket rölesi: 130,20 8,20
Pnömatik sinyali ters çevirebilen, yani pnömatik sinyal azalırken pnömatik çıkış

sinyalini artıran veya pnömatik sinyal artarken, pnömatik çıkış sinyalini azaltan ters
hareket rölesirıin işyerinde temini, diger özel1ikler BFT 346- 300 deki gibi. - ';:4:~..

346-900 Pnömatik sabit konumlu röle: ,/ .,.;;ç t",.~ -<"\-)30,20 8,20
Pnömatik tahrik ünitelerinin çalışmaya başlama basınçlarını ve çalışma i;Uıklar~A( "1:- ~ '-~
ayarlayabilen, böylece sıralama kontrolü yapan, hava debisini artıran pnörnatik'sabit <>.: ci, ~ \

konumlu rölenin işyerinde temini yerine montajı, bağlantılannın yapılmas\ ,;~. iŞler' .,./); irhalde teslimi, ~ iii ~~ \ .:
.' :,.<; '" " •

347-000 PNÖMATİK EL KUMANDA ANAHTARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 7~t:;:. '-;:'" .: .-:: >.~~; {'~# t
347-100 Pnömatik saptırma anahtarı: "~" ,"-:e'..;;:"~ (~~;f;~"lll13,30 9,20

Basınçlı havanın veya pnömatik sinyalin el kumandası ile çeşitli cihazlara gitıne.sıni

sağlayarı panoya monte edilebilen pnömatik sapıırma anahtarının işyerinde temini, .:-_._..-

yerine montajı, bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

347-200 Pnömatik el kumanda ve minimum konum anahtarı: 118,90 9,20
Pnömatik tahrik ünitelerinin el1e tedrici olarak kontrolünü sağlayan veya bu tahrik
ünitelerinin belirli bir değerden daha fazla hareketini sınırlayan, panoya monte
edilebilen, işyerinde temini, yerine montajı, bağlantılannm yapılması ve işler halde
teslimi.

-.

348-000 PNÖMATİK TAHRİK ÜNİTELERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).

348-100 Pnömatik damper tahrik ünitesi (Rölesiz):
Pnömatik kontrol cihazlarından almış oldukları sinyaller ile damperlere kumanda
eden, gerektiğinde damperleri tam açık veya tam kapalı hale getiren, yay tesirli,
pnömatik damper tahrik ünitesinin işyerinde temini, yerine montajı bağlantılannın

yapılması ve işler halde teslimi.

348-101 0,5 m2 ve daha küçük damperler için 171,70 12,20
348-102 1 m2 ve daha küçük damperler için 189,60 12,20
348-103 2 m2 ve daha küçük damperler için 210,90 12,20
348-104 4 m2 ve daha küçük damperler için 282,70 12,20
348-200 Pnömatik damper tahrik ünitesi (Röleli):

Pnömatik kontrol cihazlarından almış olduklan sinyaller ile damperleri kontrol eden,
üzerinde bulunan röle sayesinde sıralama kontrolüne uygun olan, gerektiğinde

damperleri tam açık veya tam kapalı hale getiren,yay tesirli pnömatik damper tahrik
ünitesinin işyerinde temini yerine montajı, bağlantılarının yapılması ve işler halde
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Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

teslimi.

348-201 2 102ve daha küçük damperler için 328,70 15,30
348-202 3 102ve daha küçük damperler için 343,30 15,30
348-203 4,5 102ve daha küçük damperler için 454,40 15,30
348-300 Pnömatik vana tahrik ünitesi (Rölesiz):

Pnömatik kontrol cihazlarından almış oldukları sinyaller ile otomatik vanaları

kontrol eden, gerektiğinde vanaları tam açık veya tam kapalı hale getiren, yay tesirli
pnömatik vana tahrik ünitesinin işyerinde temini, yerine montajı, bağlantılarının

yapılması ve işler halde teslimi.

348-301 50 mm. ve daha küçük vanalar için. 379,20 15,30
348-302 80 mm. ve daha küçük vanalar için. 428,60 15,30
348-303 150 mm. ve daha küçük vanalar için. 545,30 15,30
348-400 Pnömatik vana tahrik ünitesi (Röleli):

Pnömatik kontrol cihazlarından almış oldukları sinyaller ile otomatik vanaları

kontrol eden, üzerinde bulunan röle sayesinde sıralama kontrolüne uygun olan,
gerektiğinde vanaları tam açık veya tam kapalı hale getiren, yay tesirli pnömatik
vana tahrik ünitesinin işyerinde temini, yerine montajı, bağlantılannın yapılması ve
işler halde teslimi.

348-401 50 mm. ve daha küçük vanalar için. 445,40 15,30
348-402 80 mm. ve daha küçük vanalar için. 479,10 15,30
348-403 LS Omm. ve daha küçük vanalar için. 607,00 15,30
349-000 PNÖMATİK BASıNÇ DÜŞÜRME VE FİLTRELEME iSTASYONU: (Ölçü:

Ad.: İhzarat: % 70)
Kompresörden gelen basınçlı havayı pnömatik cihazların çalışahileceği basınca

düşüren ve bu basıncı sabit tutan, havayı filtre edip temizleyen, manometreli
pnömatik basınç düşürme ve filtreleme istasyonunun işyerinde temini, yerine
montaji, bağlantılannın yapılması ve işler halde teslimi.

349-100 Tek kademeli istasyon: 191,90 6,10
349-200 Yaz - kış veya gece - gündüz çalışmasını sağlayabilen ve iki ayrı çıkış basıncı olan

çift kademeli istasyon. 210,90 9,20
349-300 Havadaki yağı % 99,9 oranında ve 0,03 mikron ufaklığa kadar parçaları filtreleyen

istasyon. 317,50 9,20

350-000 PNÖMATİK YAG VE NEM TUTUCU: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 70).
Kompresörden gelen basınçlı hava içindeki yağ ve nemi alabilen pnömatik cihazlar
için gerekli olan kuru havayı sağlayan pnömatik yağ ve nem tutucunun işyerinde

temini, yerine montajı, bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

350-100 Hava soğutrnalı yağ ve nem tutucu: • ..-t.- ~ ...;;~~~~~~_. 282,70 11,20
350-200 Su soğutmalı yağ ve nem tutucu: .,'" ,_\.~~, ~.",< ~ ....\~ 302,90 11,20
350-300 Frigorifiksoğutmalı nem tutucu:

,.i~,
~ .'-- .j>, a' 555,40 11,20,. 1.)_.... • ~

351-000 .~{ ~ ~~~ l,: ~": ~ ~ı - -
352-000 ~, ~ ";.\"><~=J:: -i i - -
353-000 ''ı-.'''' <'? ~'--'- "~(f ~

~'.~ .f~'. -:;; ;~l.' ~ ı. ~ 4. J,-.ı;,' - -
354-000 "_!,~.o\i,"'"-!}J

:O;:~1i;11(~,,:-<" - -"-'o

355-000
, ..

- -
356-000 - -
357-000 İKİYOLLU OTOMATİK VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat:%70) (TSE

kalite belgeli).
Sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya
çift oturmalı; pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik supab ve
yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin işyerinde

temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Tahrik ünitesi fiyata dahil degildir).
Çift oturmalı vanalarda montajlı birim fiyatlar% 40 artırılarak, montaj bedelleri
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
artırılmadan aynen uygulanır.

357-100 İki yolIu PN-I0 vidah otomatik yana gövdesi:
i 00 "C' ye kadar 13 Atmosfer i i O "C' ye kadar sıcaklıklarda en az 8 Atmosfer
işletme basıncına dayanıklı. Diger özellikler BFT 357-000'deki gibi.

357-101 15emm (1/2") 116,70 12,20
357-102 20emm (3/4") 142,50 12,20

357-103 25emm (1") 159,30 13,30
357-104 32emm (i 114") 178,40 13,30
357-105 40emm (i 112") 206,40 14,30

ı-

357-106 50emm (2") 239,00 15,30
357-107 65 e mm (2 112") 346,70 17,30
357-108 80emm (3") 445,40 18,40
357-200 Üç yolIu, PN-16 vidah otomatik vana gövdesi:

Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli supab yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 "C
'ye kadar 16, atmosfer, 120 "C 'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer kadar
işletme basıncına dayanıklı, diger özellikler B.F.T357-000 gibi

357-201 15 e mm (112") 140,30 12,20
357-202 20emm (3/4") 173,90 12,20
357-203 25emm (1") 194,10 13,30
357-204 32emm (i 114") 202,00 13,30
357-205 40emm (1 112") 234,50 14,30
357-206 50emm (2") 277,10 15,30
357-207 65emm (2 112") 380,40 17,30
357-208 80emm (3") 488,10 18,40
357-300 Üç yollu, PN-IO f1anşlı otomatik vana gövdesi:

Pik döküm gövdeli, supab ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten 100 "C' ye
kadar 10 atmosfer, 120 "C' ye kadar sıcaklıklarda en az 8 atmosfer işletme basıncına

dayanıklı, diger özellikler B.F.T 357-000 gibi

357-301 15 e mm 177,30 12,20
357-302 20emm ~·I~~.:Q-~ött~ 191,90 12,20
357-303 25emm ; ;'\., "" ..";: '" i~ '.:\ 197,50 13,30,,' .' "'.., "",
357-304 32emm ,,;.:

ıı?;·
.I.,. ".:,,::ı\ 225,50 13,30~) ".

357-305 40emm ~{ ~; ,~:~T ;;t ~. ',' : .~:' ~ ~ 243,50 14,30
357-306 50emm ~\. ~'> :;~~ \, '::~~'~e- ;.~/.~~~; ıf!' f 328,70 15,30
357-307 65emm '·~2:-..~''''~".<: ~i:~':;;ı, -u:;.l ';;-jf 445,40 17,30
357-308 80emm '\~~",;::.i';" ir~~~"ô~~,// 585,70 18,40.
357-309 100 e mm :'", ': ,," ;, ~: ~.- <", .

890,90 18,40
357-310 125 a mm 1.350,00 19,40
357-3 II 150 e mm 1.625,00 20,40

Not:PN-6 için 357-300'deki montajlı birim fiyatlar % 20 eksiltilerek montaj
bedelIeri eksiltilmeden aynen uygulanır.

357-400 İki yolIu, PN-6 f1anşlı otomatik vana gövdesi:
Pik döktim gövdeli, supab yuva ve mili paslanmaz çelikten i 00 oC' ye kadar 10
Atmosfer, 200 "C' ye kadar sıcaklıklarda 13 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı,

diger özelikler BFT357-000 gibi

357-401 15 emm 374,70 12,20

357-402 20emm 445,40 12,20

357-403 25emm 516,10 13,30
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Birim Montaj lı Montaj

Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli
No: YTL YTL

357-404 320mm 539,70 13,30

357-405 400mm 609,20 14,30

357-406 500mm 703,50 15,30
357-407 650mm 796,60 17,30
357-408 800mm 1.025,00 18,40

357-409 1000mm 1.225,00 18,40
357-410 1250mm 1.525,00 19,40
357-411 1500 mm 1.925,00 20,40

357-500 İki yollu, PN-25/40, flanşh otomatik vana gövdesi:
Çelik döküm gövdeli, supab yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 "C' ye kadar
anma basıncına, 200 "C' ye kadar sıcaklıklarda PN-25 için en az 20 Atmosfer PN-
40 için en az 32 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diger özelikler BFT357-000
gibi

f---.----

357-501 150mm 492,60 12,20

357-502 200mm 539,70 12,20

357-503 250mm 609,20 13,30
357-504 320mm 651,90 13,30
357-505 400mm 699,00 14,30
357-506 500mm 764,10 15,30
357-507 650mm 1.025,00 17,30
357-508 800mm 1.175,00 18,40
357-509 1000mm 1.450,00 18,40
357-510 1250 mm 1.700,00 19,40
357-511 1500mm 1.975,00 20,40
358-000 Üç YOLLU OTOMATİKVANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat:%70) (TSE

kalite belgeli
Sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan .pik bronz
veya pirinç döküm gövdeli, supab ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten , mili
paslanmaz çelikten.üç yollu karıştırıcı veya saptırıcı otomatik vana gövdesinin
işyerinde temini, yerine montajı (Tahrik ünitesi fiyata dahil degildir.

358-100 Üç yollu, PN-10 vidah otomatik vana gövdesi:
100 "C' ye kadar 10 atmosfer,ııO O'ye kadar en az 8 atmosfer işletme basıncına

dayanıklı, diger özellikler B.F.T 358-000 gibi.

358-101 150mm (1/2") 135,80 12,20
358-102 200mm (3/4") ...j~:~. ~:~r~~~""' 150,30 12,20....,...
358-103 250mm (1") ).;'fj- ~"~' .~~~ .. ~j",..3...~ .. I' 185,10 13,30
358-104 320mm (1 114") e tr":- ~,:./.;':: ~~~ ~ ~ ~\ 202,00 13,30'..
358-105 400mm (1 1/2") ~ ::/ ;:~1 ; \~. J~;.! ~

~i 225,50 14,30
358-106 500mm (2") '.;:;.~ - -.- y ~ ?;.J:-i -: ~,"\ '::7:.~':' t:r 267,00 15,30"'.-' "'.. . .-'
358-107 650mm (2 112") \~. .;;".:~.\~i~ ~~~ :, ~ 'fo 356,80 17,30
358-108 800mm (3") '''>(\. .• "" p~s.'\'2'O~~.:çi' ' 421,90 18,40'~~~

358-200 Üç yollu, PN-16 vidalı otomatik vana gövdesi:
";"'",::.,~-,;.-::.~

Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli supab yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 "C'
ye kadar 16, atmosfer, 120 "C' ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer kadar
işletme basıncına dayanıklı, diger özellikler B.F.T 358-000 gibi

------

358-201 150mm (112") 159,30 12,20

358-202 200mm (3/4") 185,10 12,20

358-203 250mm (1") 206,40 13,30

358-204 320mm (1 114") 234,50 13,30
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK işiN CiNSİ. Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
358-205 40 e mm (I l/2") 309,70 14,30
358-206 50 liJ mm (2") 370,30 15,30
358-207 650mm (2 l/2") 469,00 17,30
358-208 800mm (3") 585,70 18,40
358-300 Üç yollu, PN-IO flanşlı otomatik vana gövdesi:

Pik döküm gövdeli, supab ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten 100 "C' ye
kadar 10 atmosfer, 120 oC' ye kadar sıcaklıklarda en az 8 atmosfer işletme basıncına

dayanıklı, diğer özellikler RF.T 358-000 gibi.

358-301 650mm 506,00 18,40
358-302 800mm 591,30 19,40
358-303 100liJmm 740,50 20,40
358-304 1250mm 1.225,00 20,40
358-305 1500mm 1.450,00 21,40
358-400 Üç yollu, PN-6 flanşlı otomatik vana gövdesi:

Pik döküm gövdeli, diğer özellikler 358-000 gibi. B.F.T 358-300'deki montajlı

birim fiyatlar % 20 eksiltilerek montaj bedeli eksiitilmeden aynen uygulanır.

358-500 Üç yollu, PN-16 flanşlı otomatik vana gövdesi:
Pik döküm gövdeli, supab yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 oC' ye kadar 16
atmosfer, 200 "C' ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına

dayanıklı, diğer özellikler B.F.T358-000 gibi.

358-501 150mm 469,00 13,30
358-502 20liJmm 516,10 14,30
358-503 250mm 563,20 14,30
358-504 32liJmm 632,80 15,30
358-505 400mm 750,60 17,30
358-506 50liJmm 843,70 18,40
358-507 650mm 1.075,00 18,40
358-508 80liJmm 1.350,00 19,40
358-509 1000mm 1.475,00 20,40
358-510 1250mm 1.675,00 20,40
358-511 1500 mm 2.125,00 21,40
358-600 Üç yollu, PN-25/40, flanşlı otomatik vana gövdesi:

Çelik döküm gövdeli, supap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar anma
basıncına, 200 °C'ye kadar sıcaklıklarda PN-25'ler en az 20, atmosfer PN-401ar en
az 32 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özelikler BFT358-000 gibi.

358-601 IS e mm 642,90 13,30
358-602 20liJmm 731,50 14,30
358-603 25liJmm <,.~" --, 820,20 14,30.-...: . .il.; ;:f"::;' -e

358-604 32 liJ mm ll;;' .~:: '\-~;,.. ~ \~.ı..,.)'~ ~"'t :\. 961,60 15,30
358-605 400mm .ı; o -,""'~ $. 4"f,' 1.175,00 17,30,,"' / ....,'''--....... ~ ~ to"">. ('.... .,

358-606 500mm l~. ~~~; := f (~ """'-;ı.·~1 1.300,00 18,40' j ~ ~.ı:

358-607 '" ?<. \ .~"" ~i . ".,650mm \;l'} ,(, •,.,.,~ "~ :;. 1.600,00 18,40' ~~ .~_ .;;.. "'~....""' <, J,

358-608 80liJmm "r "1;-. 1. "'>$,' 1.700,00 19,40: ,6't.!&. '1).

358-609 1000mm ~;~ ~~.-;,;;:;n"~'9~;'~ 1.925,00 20,40~.".
;:i;,.~::,.,. ~A

358-610 1250mm
.'~~'~;' -':';";_.-.....;.~~.

2.200,00 20,40

358-611 1500 mm 2.500,00 21,40

359-000 İKİ YOLLU KELEBEK TİPİ OTOMATİK VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad.:
İhzarat: % 70).

17
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

Yüksek debili sıvı akışkan akışını ayarlayabilen, bir tahrik ünitesinden hareket alan,
gövdesi pik döküm, kelebeği özel bronz alaşımlı, iki yollu kelebek tip otomatik yana
gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı. (Tahrik ünitesi fiyatın dışındadır).

359-100 İki yollu, PN-10 flanşh kelebek tip otomatik yana gövdesi, 100 oC' ye kadar 10
Atmosfer işletme basıncına dayanıklı.

En fazla kays

359-101 500mm. 80 m3/h 168,30 14,30
359-102 650mm. 160 m3/h 187,40 14,30
359-103 80 0 mm. ·280 m3/h 210,90 15,30
359-104 1000mm. 500 m3/h 253,60 17,30
359-105 1250 mm. 850 m3/h 337,70 18,40
359-106 1500mm. 1300 m3/h 464,50 18,40
359-107 200 0 mm. 2700 m3/h 679,90 19,40
359-108 2500mm. 4800 m3/h 938,00 20,40
359-200 İki yollu, PN-40 flanşh kelebek tip otomatik yana gövdesi:

Gövdesi ve kelebeği paslanmaz çelik, 100 °C'ye kadar 40 atmosfer, 200 °C'ye kadar
sıcaklıklarda en az 32 atmosfer işletme basıncına dayanıklı.

En fazla kays

359-201 500 mm. 80 m3/h 421,90 14,30
359-202 650mm. 160 m3/h 478,00 14,30
359-203 800mm. 280 m3/h 539,70 15,30
359-204 100 0 mm. 500 m3/h 679,90 17,30
359-205 1250 mm. 850 m3/h 914,40 18,40
359-206 1500mm. 1300 m3/h 1.300,00 18,40
359-207 200 o mm. 2700 m3/h 1.425,00 19,40
359-208 2500mm. 4800 m3/h 2.250,00 20,40
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-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK/180)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n)
bendi uyarınca hazırlanmış olup,180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci

maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların ..,""""""'"

,f;l/'~ ,,~

çıkardığı uygulam~da olan yönetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayıml~ş.n!.,,·t.C ..""'f;...
yayımlanacak tebliğlere uyulması zorunludur. )' :'.t.....· .~ \

l ". ~'</ ,~,:::_'."" ir-,f. ~,

(lOcak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.) ~ ~~ ~% r:{.. ,,;"} : ~ '"
~_~~.,.~ ...-s- ,,_~j:

NOT: \~~'~~!~5?
I-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Elektrik Tesisatı ve Makınıl'~ş-"'~;"'·
Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tariflerinin
doğal eki ve tamamlayıcısıdırlar.

2-Birim fiyat tariflerinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; malzeme bedeli, % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

3-Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa
dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

5-2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde 2008 yılı Birim Fiyat cetvellerinden
çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik Tesisatı Birim
Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

6-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.

7-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiltme tenzilatına tabidir.

8-Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün alanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

9-Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede
şantiyedışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.

lO-Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların

bünyesine Katma Değer Vergisi dahil değildir.

11- Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:

11.1 - Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı

.yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi
(TSE damgası) bulunması mecburidir.



o

11.2 - Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya
yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini
tevsik eden belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

11.3 - 11.1., 11.2., maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafından

verilecektir.

12- Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasını mecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

12.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,

12.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

13-İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.

l4-Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

15-Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25.2.l984'den evvel malzeme mamuller
için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

16-12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile. ilgili tebliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

17- Gaz ile çalışan cihazlar; Sanayi ve Bakanlığı tarafından yayımlanan 90/396/AT
Yönetmeliğineuygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Elektrikle çalışan cihazlar; Sanayi ve Bakanlığı tarafından yayımlanan 73/23IEEC Alçak
Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalıolacaktır.

T.S.E. KALİTE BELGESİ VEYA UYGUNLUK BELGESİİSTENENTESİsAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİSTESİ:

401-000
402-000
403-000
404-000
406-000
407-400-500
408-000
409-000
412-000

Brülör tam otomatik (ısıtıcısız)

Brülör tam otomatik (ısıtıcılı)

Brülör (rotatiftip)
Brülör (oransal)
Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonları

Baca kontrol (açıp kapama) cihazları.

Tennostatlar
Yağ yakıt pompaları

Yakıt depoları



FİYAT FARKıHESABıNA AİT KATSAYıLAR TABLOSU:

88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Sektörüne dahil
İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerin de İhale Usul ve Şekillerine" göre fiyat
farkı hesabında uygulayacakları esasların 9.2.4. maddesi gereği olarak 2004 yılı içinde
Yapı İşleri Brülör Tesisatı için malzeme fiyat farkı formülünde uygulanacak olan (S)
katsayıları ve (n) artış oranları ile malzeme cinsleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

.:

Birim
FiyatNo:

412-000

YAPILACAK İşİN cİNSİ

Yağ yakıt depoları

S

0.40

n

nı

4
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK tstxCİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

BRÜLÖR TAM OTOMATİK ısrrıcısız. (TSE kalite belgeli) (Ölçü:
--

401-000 Ad.;
İhzarat: % 60).
Kalite belgeli i 00 OF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan, fotosel
kumanda süresi ile ön süpürme tekniği şartnamede belirtilen değerlere uygun olmak
üzere, ilk ateşlerneyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transforrnatörü,
ateşleme elektrotları ve kabloları, brülör bünyesindeki fleksbıl veya bakır borudan
yakıt bağlantı boruları, hava türbülatörü, fotosel rolesinden kumanda alan magnetik
veya basınçlı yakıt kapama ventili, hava damperi, brülörürı kazan kapağına veya
madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı, üzerinde buşonlu sigortaları

trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri, yol verme şalteri, yeşil .
ve kırmızı renkte gömme çalışma ve arıza sinya1 lambaları, kablo donanımı bulunan
ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu, brülör
memesi ve yakıt hortumları dahil, onanlı projesine göre brülör ile brülör elektrik
tablosu arasındaki elektrik bağlantısının gaz borusu içinden yapılması, her çeşit

malzeme ve işçilik dahil, tam ve tekmil işler halde teslimi, (1 kglh-5 kglh için, 5
kg!h'nın bedeli ödenecektir). Diğer ara kapasiteler için enterpolasyon yapılarak

bedeli bulunacaktır. Fotosel ve röle bedeli fiyatın dışındadır.

401-100 Normal çekişii kazanlarda kullanılan,ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler:
Brülörün kullanma kapasitesinin tamamı bir meme veya püskürtme elemanı

tarafından temin edilen brülör cihazının işyerinde temini ve yerine montajı.

401-101 Kullanma kapasitesi: 5 kglh'e kadar .>':':;1", /}"J ·..·"v,~.. 735,00 68,00
401-102 10 kg! h'e için

,.0 <; :;,. <», :,~
'~'" 68,00!/ .. 840,00

401-103 20 kg! h'e için ,:t ,/~:~-o_.,>':\;$~~ \
. ,

~- -'.903,00 68,00
401-104 30 kg! h'e için t !:~'~'i ı. \ " '. j.-' '::;:- 'R. 1.425,00 68,00~

401-105 5Okg! h'e için ;~'~":' \; ~ / ~,i:~
"

, ~ ~.! [>' .:~~ 1.650,00 71,00
401-106 70 kg! h'e için

1":., ' ,. " ."" ..~ı ..d, ',r-:
'~ ·t.- 1.750,00 71,00- .. ~.~.~ d?

401-107 100 kg! h'e için <: r,;'''i'i~:;\:/ 1.850,00 76,00
401-108 140 kg! h'e için

..... ~-ı".;.~.

76,002.600,00
401-200 Normal çekişii kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler:

Brülörün kullanma kapasitesindeki yakıt iki ayrı meme veya tek memenin iki ayrı

konumundaki temin edilen ikinci kademesinin devreye girmesini ve ikinci kademeye
ait yanma havasının damperine kumandayı sağlayan servomotoru iki kademeye
hizmet veren çift veya tek magnetik ventilleri, diğer özellikler BFT 401-000'ın aynı.

401-201 Kullanma kapasitesi: 30 kg! h kadar 1.850,00 68,00
401-202 50 kg! h için 2.325,00 71,00

i-
401-203 70 kg! h için 2.350,00 71,00
401-204 100 kg! h için 2.500,00 76,00
401-205 140 kg! h için 2.925,00 76,00
401-206 200 kg! h için 4.950,00 128,00
401-300 Aşırı hava basınçlı ısıtıcısız, tek kademeli brülörler:

Brülör kullanma kapasitesinin tamamı brülör üzerindeki bir meme veya püskürtme
elemanı tarafından temin edilmek üzere, kazan tipine uygun olarak, brülör
üzerindeki meme bağlama borusu (Iansı) ve hava yakıt karışım borusu gerekli ölçüde
uzatılmış veya uzatılmamış diğer özellikler BFT 401-000'in aynı.

401-301 Kullanma kapasitesi:5 kg/h'a kadar takiben 90 pas. (10 mm SS) bas. 900,00 66,00
401-302 10 kglh için takriben 180 pas. (20 mm SS) bas. 1.375,00 66,00
401-303 20 kg!h için takriben 270 pas. (30 mm SS) bas. 1.550,00 66,00
401-304 30 kg!h için takriben 360 pas. (40 mm SS) bas. 1.950,00 66,00
401-400 Aşırı hava basınçlı ısıncısız, çift kademeli brütörler.

Brülörün kullanma kapasitesindeki yakıt iki ayrı memeden veya tek memenin iki
ayrı konumundan temin edilen, ikinci kademenin devreye girmesine ve ikinci
kademenin püskürttüğü yakıta ait yanma havasının damperine kumanda eden
servomotoru, iki kademeye hizmet eden çift veya tek magnetik ventilleri kazan tipine
uygun ölçülerde meme bağlama borusu (Iansı) ve hava - yakıt karışım borusu
uzatılmış veya uzatılmamış diğer özellikler BFT 40 1-000'ın aynı.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
401-401 Kullanma kapasitesi: 30 kg/h'a kadar tak.360 pas (40 mm SS) basınçlı 2.675,00 82,00
401-402 50 kg/h için tak. 450 pas (50 mm SS) basınçlı 2.750,00 82,00
401-403 70 kg/h için tak. 540 pas (60 mm SS) basınçlı 2.850,00 82,00
401-404 100 kg/h için tak. 630 pas (70 mm SS) basınçlı 3.175,00 82,00
401-405 i 40 kg/h için tak. 810 pas (90 mm SS) basınçlı 3.775,00 82,00
401-406 200 kg/h için tak. 1080 pas(120 mmSS) basınçlı 4.075,00 82,00
402-000 BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICILI ( TSE kalite belgeli) (Ölçü: Ad.:

İhzarat: % 60). (TS EN 676)
(Isıtıcılı, pompalı veya hava kompresörlü tip.)Kalite belgeli, tam otomatik, 20 kgJ1ı'a

kadar kapasitede olanlar 50 "C (122 OF) sıcaklıkta 100-225 SSU viskoziteli 20-60
kg/h kapasitede olanlar 50 "C (122 OF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50
kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 "C (122 OF) sıcaklıkta 300 SFS
viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine
sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac, alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi,
gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru, motor miline bağlı hava fanı

ve yakıt pompası veya paletli kompresörü, hava ayar damperi, hava türbülatörü, ilk
ateşlerneyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve
elektrod kabloları, fotosel (veya fotorezistans) kumanda süresi ile ön süpürrne süresi

.~~>.!-';';L~teknik şartnamede belirtilen değerlerde.

J/;'/o?t'5

»
Pompalı tiplerde: Hava ayar tertibatı, gerekli sarfıyata uygun brülör memesi,
gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesirıderı alan magnetik veya
basınçlı yakıt kapama ventilleri (Solenoid), yakıtın viskozitesini düşürerek ';'" :$'
atomizasyonun çok iyi 'duruma gelmesini sağlamak üzere ve en çok yakıtı

(!~
:;~: 1.~~ ;~ \

kapasitesinde saatte en az 50 "C sıcaklık farkı verebilecek güçte elektrikli ön ısıtıcısı ~,~; ~ :i :~.

ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı

~~~~~
devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostadı, brülör çalışmazken veya
ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı, ısıtıcı

pompa ve meme arasında dahili boru donanım i yakıt bağlanması için fleksbıl

hortumları. _.:-;.;::~.

Kompresörlü tiplerde: Filtreli temiz hava ventili, hava ve su alma muslukları,

bıçaklı filtreli, termostat kontrollü elektrikli ısıtıcı ve ısıtıcı kabı; yakıt ayar el valfı;

el valfı ile filtre devresi üzerinde solenoid vanası, yakıt bağlantısı için fleksbıl

hortumu.
Her iki tip için: Neme karşı korunmuş elektrik tablosu, tablo üzerinde sarı, yeşil ve
kırmızı renklerde çalışma arıza ve ısıtıcı için gömme sinyal lambaları, buşonlu

sigortaları, trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu
şalteri, tablo için kablo bağlantıları, brülörle brülör tablosu arasında onanlı projesine
uygun olarak gaz borusu içinden, elektrik kabloları ile bağlantı yapılması; tablo
üzerindeki bazı elemanlar brülör üzerine monte edilmiş olabilir. Her türlü malzeme
ve işçilik dahil, (1 kg/h-S kg/h için; 5 kg/h'in bedeli ödenecektir.) Diğer ara
kapasiteler için enterpolasyon yapılarak bedel bulunacaktır. (Fotosel ve rölesi fiyatın
dışındadır). SSU ve SFS değerleri PetrolOfisi standartlarınagöre verilmiştir).

402-100 Normal çekişii kazanlarda kullanılanısıtıcılı, tek kademeli brülör:
Brülörün kullanma kapasitesine ait yakıt miktarının tamamı brülör üzerindeki bir
memeden veya püskürtme elemanından sağlanan brülör cihazının, işyerinde temini
ve yerine montaj ı.

402-101 Kullanma kapasitesi: 5 kg/h'a kadar 1.700,00 66,00
402-102 10 için 1.900,00 66,00
402-103 20 için 2.250,00 66,00
402-104 30 için 2.350,00 66,00
402-105 50 için 2.550,00 69,00
402-106 70 için 2.800,00 69,00
402-107 100 için 3.025,00 73,00

402-108 140 için 3.325,00 73,00
402-200 Normal çekişii kazanlarda kullanılan ısıtıcıh, çift kademeli brülör:

Brülörürıkullanma kapasitesindeki yakıt miktarı, brülör üzerindeki iki ayrı memeden
veya tek memenin iki ayrı konumundan temin edilen ikinci kademenin devreye
girmesini ve ikinci kademenin yanma havasını ayarlayan dampere kumandayı
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No: YTL YTL

sağlayan servomotorun iki kademeye hizmet eden veya tek magııetik ventilleri dahil
ve diğer özellikler BFT 402-000'nin aynı.

'~',,:~:.r':1:r.""·Jf.:lı:~:;

402-201 Kullanma kapasitesi: 30 kg/h'a kadar ,"ı., ,r""','
!<, ..""\,,, 2.800,00 66,00;,;J'- '.. if..

402-202 50 için ; " '.'. », .. ~:,~,~,,, 2.850,00 69,00...- ft., . ..." ~ '.r~

402-203 70 için ,:.' ''''_ ):,. (.:.'>:'c~. " ;~~. \ .~..; \:
3.125,00 69,001 ".~ t:

402-204 100 için ~~ ~~:'~.,' ~::~, \ '-.~>.,.. ,
,;,:. .i ~i ,,< ~ ~ 3.375,00 73,00

402-205 140 için tii~.\~;. ":~':!,-'....: ..~' :::~ ~:.~: .f''-"o- ,;t~{~.JJ 3.975,00 73,00
402-206 200 için \. 'ı·';·,i{ :,;;\",. ..i' 6.425,00 122,00~"..

402-207 250 için "'t:i·~7.~~:;; ~=~:"";~.:~~~ ;;~:.~./ 10.375,00 122,00
402-208 350 için 10.525,00 122,00
402-300 Aşırı hava basınçlı, ısıtıcılı, tek kademeli, brülör:

Brülör kullanma kapasitesindeki yakıtın tamamının brülör üzerindeki bir memeden
temin edilmek üzere, kazan tipine uygun ölçüde meme baglama borusu, (lansı) ve
hava- yakıt karışım borusu gerekli ölçüde uzatılmış veya uzatılmamış ve diger
özellikler BFT 402-000'nin aynı.

402-301 Kullanma kapasitesi: 5 kg/h kadar tak. 90 pas. (10 mm SS) bas. 1.650,00 65,00
402-302 10 kg/h için tak. 180 pas. (20 mm SS) bas. 2.000,00 65,00
402-303 20 kglh için tak. 290 pas, (30 mm SS) bas. 2.050,00 65,00
402-304 30 kg/h için tak. 360 pas. (40 mm SS) bas. 2.425,00 65,00
402-400 Aşırı hava basınçlı, ısıtıcılı, çift kademeli brülör:

Brülörün kullanma kapasitesindeki yakıt brülör üzerindeki iki ayrı memeden veya
tek memenin iki ayrı konumundan temin edilen ikinci kademenin devreye girmesini
ve ikinci kademenin yanma havasını ayarlayan damperin kumandasını sağlayan,

servomotoru, iki kademeye hizmet eden tek veya çift magııetik ventilleri, kazan
tipine uygun ölçülerde uzatılmış veya uzatılmamış meme baglama borusu (lansı) ve
hava yakıt karışımı borusu ve diger özellikler BFT 402-000'nİn aynı.

402-401 Kullanma kapasitesi: 30 kglh La kadar tak360 pas( 40 mm SS)bas. 2.850,00 68,00
402-402 50 kg/h için takA50 pas (50 mm SS)bas. 3.225,00 68,00
402-403 70 kg/h için tak.540 pas (60 mm SS) bas. 3.375,00 71,00
402-404 100 kg/h için tak.630 pas (70 mm SS)bas. 4.850,00 71,00
402-405 140 kg/h için tak.810 pas (90 mm SS)bas. 4.900,00 71,00
402-406 200 kg/h için tak. 1080 pas (ı 20 mm.SS)bas 6.125,00 128,00
402-407 300 kg/h için tak. 1080 pas (120 mm.SS)bas. 6.425,00 128,00
402-408 350 kg/h içi tak.l260 pas (140 mm.SS)bas. 10.700,00 128,00
402-500 GAZ BRÜLÖRÜ (DOCAL GAZ-LPG), TAM OTOMATİK(TS 11392 EN 676

Belgeli) (Ölçü: Ad.; İhzarat: %60)
Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli
emniyet elemanları sayesinde sağlayan, yanma başlığı, türbülatör yavaş açılıp hızlı

kapanan çalıştırma solenoid valfi, min. gaz basınç presostatı, hava basınç

presostatına haiz, beyin, ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme

trafosuna sahip, uygun kapasiteli hava fanı ve motoru ile kablo donanımları, çalışma

ve arıza sinyali donanımları bulunan, kazan kapağı veya metal kaide üzerine
bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı gaz brülörünün iş yerinde
temini ve yerine montajı.

Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olarak üretilmiş, CE belgeli olacaktır.

402-510 Tek kademeli brülörler:
Brülörün tam kapasitede çalışmasını sağlayacak tek kademeli çalışma solenoid
valfıyle birlikte gaz brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı.

Kapasite

402-511 26-95 icw arası 1.675,00 75,00

402-511/1 11-35 kW arası 1.625,00 75,00
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402-51112 23-58 kW arası 1.650,00 75,00

402-51113 16-52 ıw arası 1.630,00 75,00

402-512 40-87 kw arası 1.825,00 75,00

402-512/1 65-189 kW arası 2.675,00 75,00

402-513 67-163 kw arası 2.375,00 75,00

402-513/1 110-246 kW arası 2.900,00 75,00

402-514 130- 249 kw arası 3.325,00 75,00

402-514/1 160-330 kW arası 3.425,00 75,00

402-515 202-345 kw arası 3.975,00 75,00

402-520 İki kademeli brülörler:
Brülör tam kapasitesinin %100 UnU veya %60 ını sağlayacak gaz debisini ayarlayan
2 kademeli çalışma solenoid valfiyle birlikte gaz brülörünün iş yerinde temini ve
yerine montajı.

Kapasite

402-521 106 - 250 kWarası 4.000,00 137,00
402-52111 81- 325 kWarası 4.625,00 137,00
402-52112 105 - 440 kWarası .' ;..,~.. -'-. 5.250,00 137,00
402-52113 116 - 581 kWarası ";i"'~:c';,; "~., 5.475,00 137,001: ,....-!.

402-522 154 - 365 kWarası "~/ ~.>
~ ~ ~'lf~_ • ".;,\ 4.925,00 137,00. :Ilt

402-522/1 192 - 814 kWarası ffir ...s-
;t.. /;)~~,,"':~;\ ~~ ~~ 7.675,00 137,00 .

232 - 1163 kWarası %;91 :2~ \",\...' c"l ;; ""402-522/2 $ 12.400,00 137,00
402-523 268 - 597 kW arası \ ~~ ·'~;~~7~'~~··:'1.1~J.:: -;t: '. 5.575,00 137,00
402-523/1 370 - 1512 kWarası .~~~.. ~"~':;":.::; t~~ '"f~A~ .-:{! 8.725,00 137,00
402-523/2 470 - 2209 kWarası ~~,~,. n,,:~'c;ç'

12.825,00 137,00
447 - 845 kWarası

-"402-524 6.825,00 137,00
402·525 596 - 1342 kWarası 8,000,00 137,00
402-530 Oransal brülôrler (Sürekli alev modülasyonlu)

Kazan sıcaklığı veya basıncında meydana gelen değişikliklere daha dar (modüler)
aralıklarla cevap verebilecek şekilde tam kapasitenin %40'ı ile %100'ü arasında

kademesiz oransal gaz debisi sağlayan çalışma solenoid valfiyle birlikte gaz
brülörünün iş yerinde temini ve yerine montajı.

Kapasite

402-531 270- 600 kWarası 7.500,00 139,00

402·53111 52-325 kWarası 4.300,00 139,00
402-53112 70-440 kWarası 5.350,00 139,00
402-53113 85-580 kWarası 6.425,00 139,00
402-53114 135-814 kWarası 8.250,00 139,00
402·53115 150-1163 kWarası 9.100,00 139,00
402·53116 160-1512 kWarası 9.325,00 139,00
402-532 450· 850 kWarası 8.250,00 139,00

402·532/1 470· 2209 kWarası 13.075,00 139,00

402-533 600-1350 kWarası 10.700,00 139,00

402-533/1 870-3488 kWarası 20.875,00 139,00

402-534 950-2000 kWarası 15.325,00 139,00

402-534/1 1140-4885 kWarası 26.750,00 139,00

402-535 1400-3100 kWarası 24.625,00 139,00

402-536 2090-4272 kWarası 26.750,00 139,00
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402-540
Aksesuar seti:
Küresel vana., fleksbıl eleman, filtre ve stabilizatör'den oluşan komple setin iş

yerinde temini ve yerine montajı.

402-541 3/4" 115,30 51,00
402-542 i" 127,50 51,00

402-543 i 114" 220,30 63,00
402-544 i 1/2" 225,40 63,00
402-545 2" 508,00 63,00

80,00763,00Sızdırmazlık setinin iş yerinde temini ve yerine montajı, ,',.,,'
:,",'. ~",~,

Emniyet seti: , ,,",., .",-. -o.:

ILEmniyet solenoid valfinden oluşan ekipmanın iş yerinde temini ve yerine,ıİ1ci~!aji,., , :~. "7,,<:,

402-550
4Oı-_5--c6-=-0--+----------------------~'7""::.=~'~----.:-"-'-'--t-------'-;

402-561 .;p .. '~

3/4" " .?: /,':;.' -,,' d:: ~ \; 181,60 39,00

402-562

402-563

402-564

402-565

39,00

55,00

55,00

55,00

402-570 Gaz basınç presostatının (min veya max) iş yerinde temini ve yerine momi'ıli;" ~': .<. < 66,30 26,00

402-580 Modülasyon ünitesi:
Sensör, skala ve elektronik modülasyon paneliyle birlikte iş yerinde temini ve yerine
montaj ı.

402-581 Sıcaklık kontrollü (0-130 oc) 2,425,00 143,00

402-582 Sıcaklık kontrolü (150-450 oc) 3,125,00 143,00

402-583 Basınç kontrolü (0-2 Bar) 3,950,00 143,00

402-584 Basınç kontrolü ( 0-1OBar) 4,125,00 143,00

402-585 Basınç kontrolü (0-20 Bar) 4.300,00 143,00

403-000 ROTATİF BRÜLÖRLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (TSE kalite belgeli).

u

403-100 Rotatirtip tam otomatik brülör, normal çekişii kazanlarda kullanılmaküzere:
Tam otomatik 38 ° (100 OF) da 3500 Redwood veya PetrolOfisi standartlanna göre
50 ° C (122 ° F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır y~ dahil her çeşit yağı

yakabilen; çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı, dolayısı

ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik
ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörürı, yağın soğumasını önleyecek ve
tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek üç yollu solenoid vanası; atomizörü; yakıt
pompası, vantilatörü; likit petrol gazı ile ön ateşleyicisi, ateşleme bujileri termostat
kumandalı elektrikli ısıtıcısı; fotoseli; montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile
birlikte kazan üzerine montajı; yüksek gerilim transformatörü; brülörün ilk çalışması

anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak, likit
petrol gaz solenoid vanasının açılmasını temin edecek, buj ilerin çakmasını, gaz
alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği

zaman yakıcıyı durduracak fotosel kumanda Süresi teknik şartnameye uygun
elektronik program rölesi, termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma
şalteri, çalışmave arıza durumunu gösteren yuvarlak ve gömme tipte kırmızı ve yeşil

ışıklı sinyal lambaları, sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış

ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosunun montajı; onanlı projesine göre
brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarımn gaz borusu içinde
döşenmesi, bütün belirtilen cihaz ve bağlantılannın temini ve montaj i fiyatın

içindedir.
(Tam yükle C02 en az % II olacaktır),

Kullanma kapasitesi

403-101 40 kg/h'a kadar 5,900,00 253,00

403-102 60 kg/h'a kadar 6350,00 253,00

403-103 100 kg/h'a kadar 6.925,00 253,00
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403-104 200 kglh'a kadar 8.450,00 253,00
403-105 300 kg/h'a kadar 9.875,00 303,00
403-106 400 kg/h'a kadar 10.150,00 303,00
403-107 500 kglh'a kadar 10.725,00 303,00
403-108 600 kg/h'a kadar 11.525,00 303,00
403-109 700 kglh'a kadar 13.150,00 303,00
403-200 Rotatif tip yarım otomatik brülör, normal çekişii kazanlarda kullanılmak

üzere; (Isıtıcı bedeli fiyata dahil değildir).

Teknik Şartnamedeki tarife uygun senkronize edilmiş ve yakış ayar kollarına

servomotor yerine el ile kumanda edilen ve ilk hareketi ve durduğu zaman tekrar
hareket ve ateşlernesi el ile yapılan yarım otomatik brülörün temini ve yerine
montajı, (diğer özellik BFT 403-100'deki gibi.)

403-201 Kullanma kapasitesi: 40 kg/h'a kadar ..:;;;~ ..,'-> 3.925,00 253,00.-
403-202 60 kg/h'a kadar .,~/.:;;;~.~ ?f:~~J _"..,~~....~_ . 4.275,00 253,00
403-203 100 kglh'a kadar .,~i/ if iftıı~ ......."ı. ''':'i ..'\ 4.525,00 253,00
403-204 200 kg/h'a kadar ,~y';, ~.. ~;~' ... <;~~ :.~-'."" ".\,~~ 5.450,00 253,00
403-205 300 kglh'a kadar ~ ;~[ ~~ i <~"

~ '" ! ~: l[.;

5.875,00 253,00,r ,~ ~

403-206 400 kg/h'a kadar '\ ~;;~ ~M>~~"'~~~:~;;~'~;;:.~~.~ . 6.125,00 303,00
403-207 500 kg/h'a kadar "~~~'- ,i,~•.~,:~ t-~f: ~""$o:! ~~/i1' 7.150,00 303,00
403-208 600 kg/h'a kadar ~~~ ... ,1V~\~;~~~~:,~'~"~~~:'~' 8.675,00 303,00
403-209 700 kg/h'a kadar 9.675,00 303,00
403-300 Rotatiftip tam otomatik brülör, aşırı hava basınçlı:

Kullanma kapasitesi aşağıda belirtilen ve killhan ağzında meydana getirdiği hava
basıncı 900 paskal (100 mm SS) olan rotatif tip tam otomatik brülörün; sekonder
hava için aşırı basınçlı vantilatörü - dam peri; ayar kolu; hava bağlantı kanalı

türbülatör ile birlikte temini ve yerine montajı, (Diğer özellikler BFT 403- 1OO'ün
aynı).

403-301 Kullanma kapasitesi: 40 kg/h'a kadar 6.000,00 253,00
403-302 60 kglh'a kadar 6.500,00 253,00
403-303 100kglh'a kadar 8_850,00 253,00
403-304 200 kg/h'a kadar 12.225,00 253,00
403-305 300 kg/h'a kadar 12.725,00 303,00
403-306 400 kg/h'a kadar 13.250,00 303,00
403-307 500 kglh'a kadar 13.750,00 303,00
403-308 600 kglh'a kadar 14_650,00 303,00
403-309 700 kg/h'a kadar 15.275,00 303,00
403-400 Sekonder hava kutusu için fiyat farkı:

Silindirik kazanlarda montaj kapağı ve sekonder hava damperi yerine sekonder hava
kutusu monte edildiğinde ödenecek fıyat farkı; kullanılan brülör kapasitesine göre
ara değerler için enterpolasyonla fiyat hesaplanacaktır.

403-401 Kullanma kapasitesi: 40 kglh'a kadar 177,80 -
403-402 60 kg/h'a kadar 203,30 -
403-403 100 kglh'a kadar 216,00 -
403-404 200 kglh'a kadar 228,90 -
403-405 300 kglh'a kadar 243,90 -
403-406 400 kglh'a kadar 254,40 -
403-407 500 kg/h'a kadar 275,30 -
403-408 600 kglh'a kadar 284,60
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN CİNSİ

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

u

.:

403-409

404-000

404-100

700 kg/h'a kadar 345,00

KADEMESİzAYARLı (ORANSAL KONTROLLU) AGıR YAG BRULÖRU:
(Ölçü: Ad.: İhzarat % 60).(*)
(TSE kalite belgeli).Kalite belgeli; bütün yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte; yakıt

atomizasyonu, 3-30 atü'lük yağ basıncı ile, priıner atomizasyon havası veya buhar ile
(alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik (alçak,
otomatik kontrol devresinin arızalı oldugu anlar ile tesisatın uzun süreli beklemesini
takiben ilk çalıştırmada kazandaki ısıI gerilmelerini önlemek üzere el ile ateşleme

imkanları sağlanmış olacaktır.) Brülör tarafından püskürtülen yakıtın sıcaklık basınç

şartlarındaki brülör dışındaki ring istasyonunda tanzim edilmek üzere (ring
istasyonunun bedeli brülör bedelinin dışındadır); Sistemin karşı direncini yenecek ve
brülörün en fazla kapasitesindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak

karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü, vantilatör
brülör dışında oldugu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı; primer hava
atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı; kazan
çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak, brülörürı püskürttüğü yakıt miktarı

otomatik olarak azalıp, çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör
püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz

devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla
kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör
üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru, servo motora kumanda eden
kademesiz ayar rölesi, servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak
azaItıp 50galtacak ve kullanma kapasite ~alıgında aYaı:lan~ilecek tertibatı ve hava ~:f';;:;"''''~~~I''\.
damperı, püskürtme el~manı veya memesı ılk ateşlemey.ı temın etm~k üzere ateşleme 4'" ~-'1. f.. ,,' . 'x.
trafosu ve elektrotları ıle ateşleme tertıbatı, gaz elektrik ateşlemeli tertıbatı ve gaz .il ~_;~. ""',.li .
için bakır boru, bağlantısı gaz için elektrotları, gerekli durumda gaz pilot alevi i .:,?:tr ,.~~~'" L*".... ~ \
kont~ol tertibatı ~e .gaz için bakır. boru bağlantısı, gaz için ma~etik ventili,I a?et 4.5 t .;"J" :; /f( ~.) ır>'~ .
lıtrelık~ıvı gaz. t?PU ve dedantörü, .ateşleme ve sl~ yakıt sırkulasyon devreler~ne aıt ~:..; :~. \ \~<,;» o • 2' ~ ~
magnetık ventılı veya benzer tertıbatı kapama cıhazları; brülörün beklemesı veya ~.;?~ ";,, \'0' ;;'?"'. ;; "tl'
durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan %.j< -~-:ı,.." -::'o~" =~'~,;''' c

tertibatı; brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ',,''';.j' "c"g ~ı. --:/?'
ayarlanmış termostadı; fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından '-,,7 i;~~;'i1;~~_ ....i:"r
ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve '''''''"",,'',,:;,,oc;'''' »»:

ateşlerneyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt

girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları; yakıt basınç ve sıcaklığının

kontrolü için manometre ve termometresi; duvara asılabilen veya yere tespit edilen
konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu; elektrik tablosu içinde fotosel rölesi
(Program rölesi), gerekli sigortaları, brülör devreleri için uzaktan kumanda şalterleri

220 i 24 voltluk transformatörü, gerekli sinyal ampulleri ve etiketleri, yakıt miktarını

el ile artırıp azaltma veya sabit noktada tutmak için (kademesiz ayarlama) seçici
anahtarı ve el potansiyometresi veya benzer anahtarı ile birlikte; brülör ve elektrik
tablosu arasında gaz borusu, içinden elektrik kabloları ile elektrik bağlantısı yapılmış

olarak işyerinde temini ve yerine montajı. Brülör aria alevi teşekkül etmeden önce en
az 20 saniye ön süpürme, idarenin isteği üzerine fiyatı ayrıca ödenmek üzere ana
alev kesilmesini takiben son hava süpürmesi yapabilecek; fotosel lambasının

kumanda süresi ise ilk ateşleme ve ana alev teşekkülüne kadar 5 saniyenin altında

ateşleme tertibatı devreden çıktıktan sonraki, ana alev sondürmelerinde ise bir
saniyenin altında olacak; Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön
hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada
en az i 5 saniye devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir. Kademesiz ayarlı

brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi
anında brülör kapasitesi otomatik olarak en düşük kapasiteye gelecek "kademesiz
ayarlı brülörlerin en yüksek kapasitesi ile yarı kapasitesi arasında baca gazlarında

C02 miktarı % 12'den aşağı olmayacak; yarı kapasitesinin altında çalışmalarda ise
C02 ıniktarı en az % i O olacaktır. C02 ölçülmesinde kazan kapakları ve duınan

sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır."

Normal çekişii kazanlarda kullanılan kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) ağır

yağ brülörü:
Normal çekişli kazanda en yüksek kapasite ile yanışta külhan ağzından ölçülen
basınç -IS Paskal (-2 mmSS)'dan fazla olmayacaktır.

404-101

404·102

404-103

200 kg/h

300 kg/h

400 kg/h

13.650,00

16.050,00

16.300,00

253,00

253,00

253,00

(*)Brülör seçiminde kullanma kapasitesi: kazan kapasitesinin 1.1 katı olarak alınacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

404-104

404-105

404-106

404-107

404-108

404-109

404-1 LO

404-200

YAPILACAK İşİN CİNSİ

500 kg/h

600 kg/h

700 kg/h

800 kg/h

1000 kg/h

1200 kg/h

1400 kg/h

Aşırı hava basınçlı, kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) ağır yağ brülörü:

Montaj lı Montaj
Birim Fiyat Bedeli

YTL YTL

16.800,00 253,00

17.825,00 253,00

- -
- -

- -

- -

- -

404-201

404-202

404-203

404-204

404-205

404-206

404-207

404-208

404-209

404-210

405-000

200 kg/h 1080 Pas. (120 mm SS.)

300 kg/h 1260 Pas. (140 mm SS.)

400 kg/h 1440 Pas. (160 mm SS.)

500 kg/h 1620 Pas. (180 mm SS.)

600 kg/h 1620 Pas. (180 mm SS.)

700 kg/h 1980 Pas. (220 mm SS.)

800 kg/h 2100 Pas. (240 mm SS.)

1000 kg/h 2340 Pas. (260 mm SS.)

1200 kg/h 2520 Pas. (280 mm SS.)

1400 kg/h 2700 Pas. (300 mm SS.)

BEKLER(SANAYİ Tİpİ YAKICILAR):(Ölçü:Ad.: İhzarat:% 60)

17.375,00

17.800,00

18.400,00

18.800,00

19.550,00

21.925,00

22.325,00

22.425,00

22.850,00

23.250,00

253,00

253,00

253,00

303,00

303,00

303,00

354,00

354,00

354,00

354,00

406-000

406-100

FİLTRELEME, POMPALAMA, ıSıTMA İSTASYONLARı: (Ölçü: Ad.:
İhzarat: % 60) (TSE kalite belgeli).
Bütün elemanları aşağıda belirtilen debi ve basınçta çalışabilir en faz- La 1400 d/d.
tanınmış bir firma yapısı prospektüsü tasdik edilmiş en az 2 adet pompası; 2 adet
filtresi; birisi yedek iki adet yağ ısıtıcı eşanjörü, filtre giriş ve çıkış vakum metre ve
manometreleri, pompa çıkış ve ısıtıcı çıkış manometreleri ısıtıcı akışkan termometre
ve manometresi; filtre giriş ve eşanjör çıkış termometreleri, eşanjörleri, pompaların,

filtrelerin giriş çıkış vanaları; pompaların by-pas vanaları, emniyet vanalan, ince
yakıt devresi, by-pas hattı ve vanası; boru donanımı ile birlikte madeni kaide üzerine
monte edilmiş; gerekli kısımları izoleli; filtreleme, pompalama ve ısıtma

istasyonunun istek üzerine fiyatı ayrıca ödenmek üzere pompa emme ve basma
kollektörleri arasına basınç regülatörükonabilir şekilde yapılması ve.yerine montajı.

(Isıtıcı ortam sıcaklığı 140 °C'den fazlaolmayacaktır).

Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonu üç atmosfer yağ yakıt basınçlı

(Isıtıcılar hariç) komple:

406-101

406-102

406-103

406-104

406-105

406-106

406-107

406-108

406-109

406-110

406-11 i

406-112

406-113

406-114

300 kg/h

400 kg/h

500 kg/h

600 kg/h

700 kg/h

800 kg/h

1000 kg/h

1200 kg/h

1500 kg/h

2000 kg/h

2500 kg/h

3000 kg/h

4000 kg/h

5000 kg/h

4.775,00

4.950,00

5.125,00

5.275,00

5.400,00

5.450,00

5.500,00

5.625,00

6.175,00

6.600,00

7.025,00

7.575,00

7.850,00

8.425,00

208,00

208,00

208,00

208,00

208,00

208,00

260,00

260,00

312,00

312,00

312,00

364,00

364,00

364,00
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Birim
Fiyat

No:
406-200

406-201

406-202

406-203

406-204

406-205

406-206

406-207

406-208

406-209

406-210

406-211

406-212

406-213

406-214

Filtreleme, pompalama,
(Isıtıeılar hariç) komple

300 kg/h

400 kg/h

500 kg/h

600 kg/h

700 kg/h

800 kg/h

1000 kg/h

1200 kg/h

1500 kg/h

2000 kg/h

2500 kg/h

3000 kg/h

4000 kg/h

5000 kg/h

YAPILACAKİşİN CİNSİ

ısıtma istasyonu, 10 atmosfer yağ - yakıt basınçlı

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

5.200,00

5.350,00

5.475,00

5.625,00

5.750,00

5.900,00

6.050,00

6.175,00

6.300,00

7.150,00

7.575,00

8.000,00

8.425,00

9.250,00

Montaj
Bedeli
YTL

208,00

208,00

208,00

208,00

208,00

208,00

260,00

260,00

312,00

312,00

312,00

364,00

364,00

364,00
406-300

406-400

406-500

406-600

406-700

406-800

406-900

407-000

407-100

407-200

407-300

Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonu, 16 atmosfer yağ - yakıt basınçlı

(Isıtıcılar hariç) komple

Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonu, 25 atmosfer yağ - yakıt basınçlı

(Isıtıeılar hariç) komple

Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonu için eşanjör tipi ısıtıcı, PN 16, yağ

basıncı 16 atmosfere kadar:
Sökülünce iki tarafından ulaşabilir aynası dikişli siyah borudan yapılmış serpantinli;
yağ basıncına uygun yaylı emniyet ventili ile birlikte bölmeli, eşanjör tipi yağ,

ısıtıcının onanlı projesine uygun olarak yapılması, yerine montaji, (Isıtıcı için
otomatik vana, kapatma vanaları, kondens ayırıcı fiyatın dışındadır; Serpantin alanı

ölçümü eşanjörlerdeki gibidir).

Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonu için eşanjör tipi ısıtıcı, PN 16, yağ

basıncı 25 atmosfere kadar, diğer özellikler 406-500 'ün aynı.

Filtreleme, pompalama, ısıtına istasyonu için eşanjör tipi ısıtıcı, PN 25, yağ

basıncı 16 atmosfere kadar. Serpantini St 35,2 veya St 37,2 dikişsiz (patent
çekme) borudan yapılmış diğer özellikler BFT 406-S00'ün ayııı.

Filtreleme, pompalama, ısıtma istasyonu içiu eşanjôr tipi ısıtıcı, PN 25, yağ

basıncı 25 atmosfere kadar, diğer özellikler BFT 406- 700'ün aynı.

Basınç ayar regülatörü, yağ için;

FOTOSEL FOTOREZİsTANSVE RÖLELERİ İLE BACA OTOMATİK VE
BACA KONTROL CİHAZLARI; (Ölçü; Ad.; İhzarat: % 60).

Brülör kapasitesi 30 kglh'a kadar;
Monofaze veya trifaze, 30 kg/h kapasiteye kadar brülörlerin teknik şartnamenin

gerektirdiği fotosel kumanda süresine ve ön süpürmesüresine uygun ayar olanağına

sahip, fotosel rölesi üzerinden motor yol verme kontaktörü, gecikme devreleri,
redresörleri, ve sair aksamı ile brülör üzerine bağlanan fotosel rölesinin, fotosel veya
fotorezistans lambası ile birlikte temini ve yerine montajı işler halde teslimi.

Brülör kapasitesi 30 kg/h ve daha yukarısı:

Monofaze ve trifaze, kapasitesi 30 kglh'dan fazla brülörlerin teknik şartnameye

göre gerektirdiği fotosel kumanda süresine ve ön süpürrrıe süresine uygun ayar
olanağına kurnandaya göre düzenleyecek şekilde röle üzerinden motor yol verme
devresi ve kontaktörü, gecikme devreleri, redresörleri, ve sair aksamı ile brülör
tablosu üzerine bağlanmış fotosel rölesinin, fotosel lambası ile birlikte temini yerine
montajı ve işler halde teslimi.

Baca otomatiği:

Ayarlı komple baca otomatiği ve kumanda kutusu temini, montajı ve projede
gösterilen kesitte stalparızer veya gaz borusu ile beslenme hattının tesisi ve diğer

287,00

354,00

95,40

10,00

10,00

15,00
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

cihazlara olan bağlantılarının yapılması tam ve tekmil işler halde teslim.
NOT: Baca otomatiğinin duyarlığı 10 saniyeden büyük olduğu için 10 kg/h'den
büyükyakıt sarfiyatı olan brülör tesisatında kullanılmayacaktır.

407-400 Baca kontrol (açıp-kapama) cihazı: (TSE kalite belgeli).
Brülörlü kazanlarda, brülörden aldığı kumandaya göre dişli tertibatlı, redüktörlü,
yaylı mekanizması ile kazan ve bacanın içten soğumasını ve aşırı baca çekmesinden
dolayı yanma kayıplarının azaltılmasını temin dolayısıyla bacaya hava
sızdırmayacak şekilde üstten monte edilen brülör, durduğu zaman bacayı otomatik
olarak kapayan ve çalışmaya başlayınca tekrar otomatik olarak açan, dış şartlara

karşı korumalı, gerekli güçle klape motoru, kontaktörü, açıp- kapama anahtarı,

motordan brülöre kadar NYM kablosuyla ile birlikte baca kontrol cihazının işyerinde

temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

407-401 Takriben 1000 cm2 baca kesitinde 217,50 29,00
407-402 Takriben 1200 cm2 baca kesitinde 241,00 29,00
407-403 Takriben 2000 cm2 baca kesitinde 265,60 29,00
407-404 Takriben 3000 cm2 baca kesitinde 306,80 29,00
407-405 Takriben 4200 cm2 baca kesitinde 318,40 29,00
407-406 Takriben 5600 cm2 baca kesitinde 354,70 29,00
407-500 Baca kapama cihazı silindirik. Diğer özellikler 407-400'deki gibi:

407-501 160 mm. 77,00 26,00
407-502 245 mm. 92,60 26,00
407-503 280 mm. 97,80 26,00
407-504 360 mm. 115,40 26,00
408-000 BRÜLÖR OTOMATİK KONTROL TESİSATı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

408-100 Termostatlar: (TS 420'ye uygun)

408-101 İki konumlu elektrik oda termostadı: (BFT 30 I-OOO'den)

408-102 İki konumlu elektrik daldırma termostadı: (SFT 301-300'den)

408-103 Oransal tip elektrikli daldırma termostadı: (BFT 302-300'den) - ~!"j~._~'
-:!.~:: ~

408-104 Çift kuyruklu düzenleyicielektrikli termostadı: (BFT 301-500'den) J
~

~,o V .. -#r

'""
<,

408-105 Kuyrukkoruyucusu: (B.F.T 304-000'den): .',; :.';~~ :;;;;"""'""'.-~ ~~, ....;. .. o • ,

408-106 İki konumlu elektrikliyüzey termostadı: (B.F.T 301-400'den) {! .~~:~ ;,.::ı" 'i ~. ~ lıl"~~ 1, .~ 1..#.!i ~-:; ,x, t .... ".... "~ it!1i
408-107 Elektronikduvar tipi oda termostadı: (B.F.T 315-10i 'den) \ ~;}~ T"?:.ı" .•,.i....;::,~/ ~ ~ ~..~~.~..
408-108 Elektronikdaldırma tipi termostadı: (SFT 315-103'den) '% .1\. ~.;''>t W'; L"'l!o '"' (.;~f

~'" ,a:-.-:-.

408-109 Elektronikdış hava düzenleme termostadı: (B.F.T 315-105'den) .~~. _~1~:t::1{;~~.;;~~=F·~~-
"'"-'

408-200 Elektronik paneller:
-~'. -,',' ,."

408-201 Sıcak su elektronik paneli: (B.F.T 317-000'dan)

408-202 Sıcak su elektronik paneline ilaveler:(B.F.T 318-000'den)

408-300 PresostatIar:

408-301 Elektrikli iki konumlu presostat: (BFT 307-1OO'den)

408-302 Elektriklioransal presostat: (SFT 307-200'den)

409-000 YAG - YAKIT POMPALARI: (Ölçü; Ad.: İhzarat: % 60) (TSE kalite belgeli).
En az üç firmadan getirilecek debi ve basınç karakteristiklerini gösterir
prospektoslerinden onananlardan birisi monte edilmek üzere; 1500 dld motorta220
CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen ( 30
°C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'da 3500 Redwood 1 saniyeyetekabül eder)
Yakıt pompasının besleme kablosuve tablosu üzerindeki elemanlarlabirlikte fiyatın

dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

409-100 3 Atmosfer basınçlı:

409-101 500 Lısaat 267,10 36,00
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
409-102 1000 L/saat 284,00 36,00
409-103 2000 L/saat 304,40 36,00
409-104 3000 L/saat 398,50 36,00
409-105 4000 L/saat 426,90 36,00
409-106 6000 L/saat 563,50 36,00
409-107 10000 L/saat 742,30 36,00
409-200 6 Atmosfer basınçlı:

409-100'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan

aynen uygulanır.

409-300 9 Atmosfer basınçlı:

409-100'deki montajlı birim fiyatlar % 30 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan

aynen uygulanır.

409-400 15 Atmosfer basınçlı:

409-100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan

aynen uygulanır.

410-000 YAG YAKIT FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
--

410-100 Tek Filtre:
Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası; içinin
örme pirinç telden cm2'de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorlan
veya flanşları dahil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin
işyerinde temini ve yerine montajı.

..~ "'-•."'ii..,::::.'~::~"; :.::'~....~.

410-101 100mm (3/8") /'1«' ~.,~ ~ ,~ 13,00 4,30
410-102 150mm (1/2") '.'; i..-t- ~~... ',. ~, 16,20 4,30fIT.

410-103 200mm (3/4") ~ ;;' :/.:~ ":>'. .. ~.~ 17,30 4,30; ~ .. .,'
410-104 250mm (1") ~ ~5~ ~; \ '~'::..::~~-".

(. :..i ~ 4 19,40 4,30
410-105 320mm (1 114") ~~,:~>_ {~:::ı:~':Y:-',ı,~ i"1',.~; 22,70 4,30
410-106 400mm (1 112") ,,/.. -, .<J 'l1 0 ~ tf

28,40 4,30-'it-.' .'f'~. . .,,-1,;;;·..di

410-107 500mm (2") '\'~::;'~~~' 30,70 4,30
410-200 Çift filtre:

İki adet filtresi herhangi birisinin kullanılması esnasında diğerini söküp temizlemek
kabilolacak şekilde el ile hareketli üç yollu vanası diğer özellikler BFT 4 i 0- i Oü'ün
aynı.

410-201 250mm (I ") 108,10 6,50
410-202 320mm (I 114") 120,50 6,50
410-203 400mm (i 112") 161,50 6,50
410-204 500mm (2") 234,40 6,50
410-205 800mm (3") 360,20 6,50
410-300 Bıçaklı filtre:

Pres dökümünden üst başlığı dikiş ii olarak bağlanan bakalit veya madeni fıltre kabı,

üstte hava alma tapası, üst başlığı sağlam şekilde tespit edilmiş ve çelik plakaların

yan yana getirilmesi ile meydana getirilmiş üç katlı filtre elemanı, elemanı üzerinden
dönerek tortu ve pisliği temizleyen üç parçalı temizleme bıçaklan temizleme
bıçaklarının döndürülmesini sağlayan kolu % 80 nispetinde tortuyu süzecek şekilde

temini ve yerine montajı.

410-301 150mm (1/2") 70,80 5,40
410-302 200mm (3/4") 77,00 5,40

411-000 YAG YAKIT ISITlCILARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

411-100 Eşanjör tipi yakıt ısıtıcıları, PN- 6 (6 Atmosfere kadar yağ basınçlı).

Dikişli borudan yapılmış; serpantinli, yağ basıncına uygun yaylı emniyet ventili ile
birlikte; içi bölmeli yağ ısıtıcısının prospektüsüne veya yapım projesine uygun
yapılması ve yerine rnontajı. (Boru dış çapına göre alanı hesaplanacaktır.)
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
411-101 0,25 m2 381,60 19,00
411-102 0,50 m2 421,50 19,00
411-103 1,00m2 491,50 19,00
411-104 2,00m2 606,20 19,00
411-105 3,00 m2 780,00 19,00
411-106 4,00m2 838,00 19,00
411-107 5,00 m2 923,80 19,00
411-200 Elektrikli ısıtıcı ve termostadı: (TS 5101)

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 o

C'a kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostadı fiyata dahil; etanj elektrik tablosu,
tablo üzerindesigortaları, gerekli amperajdaşalteri ve kontaktörü, elektriktablosuile
ısıtıcı ve ısıtıcı termostadı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde
plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini
yerinemontajı (dış yüzeyin cm2'sine4 vattan dahafazlagüç verilmeyecektir.

411-201 500 Watlık 30,20 5,30
411-202 1000 Watlık 38,60 5,30
41 i -203 1500 Watlık 45,90 5,30
411-204 2000 Watlık 50,70 5,30
411-205 3000 Watlık 54,40 5,30
411-206 4000 Watlık 64,10 5,30

NOT: Pompa, ısıtıcı, ve filtre elemanlarından herhangi ikisi veya üçü birlikte
olduguzaman elemanların teker tekerbedelleri toplamı ödenir.

412-000 YAGYAıaT DEPOLARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

412-100 lsıtıeılı ana yakıt deposu: (TSE 712)
TS 712'yeuygun;silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesineuygun

mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine
yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık,

boşaltına boruları için flanşları boşaltına vanasını, havi; teknik şartnameye uygun
deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine morıtajı.

(mesnetyapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

412-101 1000Litre 1.150,00 218,00
412-102 3000 Litre 1.800,00 218,00
412-103 5000 Litre <~;"t:':~~~4"~... 2.425,00 218,00
412-104 7000 Litre :;; ~t;' L ~ -, 3.000,00 218,00,..:;:' ;ııı~!!' ...

412-105 10000Litre :;L •E); /:::::-......-?~ ~, 3.900,00 273,00
412-106 13000Litre t ~~ :2~ L{{ 05·,\ .... ,.ll i 4.725,00 273,00"I'f. ı ., ~

412-107 16000Litre ~ l;i ~.: . ."';';0>' ) .~ .'"1 ~
5.700,00 327,00?; ~ii ~. \" ' ."",~;ı ~ lt t/

412-108 20000Litre '\ v' '"" ............ ',:,; 'r'} 327,00,. A '/!.';.g -.~. '10:.- 7.175,00~ •• l;:'S~';I;. ~-.

412-109 25000 Litre ''''4:- l€'t~:~rtı;i.<:4~P 8.300,00 327,00
412-110 30000Litre ~'ı:::.~'" s :;:?-:-:::." ;',

9.775,00 436,00
412-111 40000 Litre 12.525,00 436,00
412-112 50000Litre /5.125,00 545,00
412-113 60000Litre 17.725,00 545,00
412-200 Isıtıcılı günlük yakıt deposu:

TSE 712'yeuygundigerözelliklerBFT 4 12-100'ün aynı.

412-201 100Litre 191,00 51,00
412-202 200 Litre 284,40 51,00
412-203 300 Litre 326,80 51,00
412-204 400 Litre . 382,00 51,00
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

412-205 500 Litre 450,00 51,00
412-206 600 Litre 585,80 76,00
412-207 800 Litre 696,10 76,00
412-208 1000 Litre 1.059,70 76,00
412-300 Isıtıcısız ana yakıt deposu:

lsıtıcısız olarak imal edilmiş, diğer özellikler BFT 412-100'00 aynı, 412-100'deki
montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiitilmeden aynen
uygulanır.

412-400 Isıtıcısız günlük yakıt deposu:
lsıtıcısız olarak imal edilmiş, diğer özellikler BFT 412-200'ün aynı, 412-200'deki
montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiltilmeden aynen
uygulanır.

412-500 Ön ısıtıcı depo:
2 mm.1ik DKP sacdan silindirik tipte alt ve üst tabanlar bombeli dış tarafı brülör
rengine uygun fırın boyalı, havasını almak için pürjörü, . W'lık elektrik ısıtıcısı ve
bu ısıtıcının termostadı, depoya girip çıkan yakıt borularını deponun alt tarafına

rakorla bağlamak için uçlar ile yakın, deponun üst tarafından alınmasını sağlamak

üzere içinde 15 0 mm borusu ve boşaltma için vanası bulunan ön ısıtıcı deponun
temini, yerine montaj i (termostat ve elektrik ısıtıcı bedeli ayrıca ödenece3iı::l:""::;'~'

~,

412-501 30 Litre 1'''1' 'L 'a> ,;
36,80 9,00..;C ,il." , -'

412-502 40 Litre :L

" -: :~...-....,..-jk';..~,.~ s.... 50,40 9,00
"

412-503 50 Litre ?~ ~\ ~ /(~. " " -,
'.' -<,'., 58,50 9,00" ."'-

412-600 Bina için depolar, TS 45S'e uygun temini ve montajı; \ t~~., ~} \·~~~~~~r.? j " 6ıl
:"" il;\.

412-601 1000 Litre ~-Ô,, •••• ~.:_',.,.> ~ i:.J.... ~~" ..~ .~~~ et. 586,60 109,00
412-602 1500 Litre

' '~, .. i!" .fjF'. "q"."~ı1ı •.ft.JT 673,40 109,00"",.. 6\ .......~

412-603 2000 Litre ' '''.,;;,.'1~,:;..".,..",,&:<,,>
711,10 109,00

413-000 YAG YAKIT SEVİYE GÖSTERGELERİ:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

413-100 Saydam borulu seviye göstergesi;
Yakıta dayanıklı malzemeden sızdırmaz şekilde tanka ve saydam boruya bağlanmış

tank bağlantı parçaları ile birlikte temini, tanka montajı.

413-101 Saydam plastik borulu; 11,30 2,10
413-102 Adi cam borulu; 15,40 2,10
413-103 Kristal cam borulu, pirinç koruyuculu; 36,80 2,10
413-200 Petrometre:

Basınç su, yağ, yakıt depolarında seviyeyi ölçmek üzere söz konusu sıvılarla

temastan etkilenmeyecek plastik, alüminyum ve bakır şamandırası bunu
mekanizmaya bağlayan söz konusu sıvılara dayanıklı sentetik malzemeden bükümlü
veya örme ipi veya paslanmaz çelik teli ile birlikte plastik veya madeni kutusu;
içindeki aksamı plastik veya madeni, seviyeyi gösteren rakamları rahatça okunabilir,
yeter derecede büyük üzerinde boş ve dolu taksimatı işaretlenmiş önü saydam
koruyuculu kadranlı petrometrenin işyerinde temini, depo üzerine dişli veya flanşlı

olmak üzere montajı,

413-201 1,0 m. seviye gösterir 11,10 2,10
413-202 1,5 m. seviye gösterir 14,00 2,10
413-203 2,0 m. seviye gösterir 15,40 2,10
413-300 Işık seviye göstergesi;

Uzak yerdeki ana deponun dolduğunu ışıklı sinyal vererek gösteren şamandıralı

kontaktörü ve duvara monte edilir şekilde, söndürrne butonlu, plastik veya camlı

kapalı sinyal larnbasının; temini, yerine montajı (besleme ve bağlantı kabloları ve
elektrik tesisatı fiyata dahil değildir).

414-000 YAG YAKIT DEPOSU İZOLASYONU: (Korozyona karşı): (Ölçü: m2.:
İhzarat: Verilmez).
Müşterek tesisat BFT 240-000'dan bedeli ödenecektir.

415-000 KAZAN KAPAK TADİLATI: (Ölcü: m2: Ad.: İhzarat:Verilmez). 15,00 6,40
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN cİNsİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
Brülör cihazının evvelce kömürlü çalışan kazana monte edilebilmesi için gerekli
kapak tadilatının yapılması ve geri tepmeye karşı baca üzerine menteşe ile klape
konulması, önden veya arkadan alevin gözetilmesi için konulmuş klapelerin geri
tepmeye patlamaya karşı kullanılmak üzere değiştirilmesi, klapeler hava
sızdırmayacak tarzda olacaktır, her türlü malzemeye işçilik dahil 1 kazan için;

416-000 KAZANLARA KARşı ATEŞ TUGLASı ÖRÜLMESİ: (Ölçü: BIT 155-000
gibi; İhzarat: % 60)
Kalorifertesisatı BFT 155-000'danbedeli ödenecektir.
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-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK/180)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n)
bendi uyarınca hazırlanmış olup, i 80 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci

maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların

çıkardığı uygulamada olan yönetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayımlanan!

yayımlanacak tebliğlere uyulması zorunludur.
(lOcak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)

AÇIKLAMALAR:
ı -Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Makina ve Elektrik Tesisatı Genel
Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tariflerinin doğal eki ve
tamamlayıcısıdırlar.

2-Birim fiyat ve tariflerinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

3-Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4-Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cihaz birim fiyatlarına dahil
olmayıp, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

5-Cihazlara ait üç ayrı firmadan istenen resimleri veya teknik özel1ikleri bildirir
prospektüsler için, üstlenici aynı zamanda imalatçı firma ise, bu üç şart aranmayıp,

yalınızca kendi imalatına ait resim ve prospektüsleri getirmesi yeterlidir.

6-Baskı ve maddi hatalara ait düzeitme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa
dahi bu hatalar düzeitme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

7- 2007 yılı Birim Fiyat cetvel1erinde yer aldığı halde, 2008 yılı Birim Fiyat
cetvel1erinden çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik
Tesisatı Birim Fiyatları i ,065 ile çarpılacaktır.

8-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.

9-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedel1eri eksiItme tenzilatına tabidir.

i O-Kul1anılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün olanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

i i -Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede
şantiye dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.

l2-Birim fiyatların oluşumunda kul1anılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların

bünyesine Katma Değer Vergisi dahil değildir.

13-Taahhüde bağlanmış işlerde kul1anılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamul1eri için sırası ile:

i 3. i - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi



13.2 - TSE Satış sonrası Hizmet yeterlilik Belgesi
13.3 - Kapasite Raporu
13.4- TS EN ISO/IEC 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
13.5- Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı

yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi
(TSE damgası) bulunması mecburidir.
13.6- Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya
yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini
tevsik eden belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

13.7- 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 maddelerinde söz konusu edilen tüm
belgeler TSE ve Sanayi Bakanlığı tarafından verilecektir.

14- Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasını mecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

14.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adreslefi, ;.
14.2 - İş konusu ve imalat yeri,
14.3 - Malzeme ve mamulün tanımı,

14.4 - Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar yeri seri numarası,

14.5 - Numune alma tarih ve yeri parti numarası,

14.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

15-İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.

16-Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

17-Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25/2/1 984'den evvel malzeme mamuller
için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

18- 12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

19- Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan

97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı

olacaktır.

Gaz ile çalışan cihazlar; Sanayi ve Bakanlığı tarafından yayımlanan 90/396/AT
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Elektrikle çalışan cihazlar; Sanayi ve Bakanlığı tarafından yayımlanan 73/23/EEC Alçak
Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

T.S.E. KALİTE BELGEst VEYA UYGUNLUK BELGESİ İSTENEN TESİsAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİSTESİ:

460-000
462-000
465-000
466-000
467-000
471-000
475-000
476-000

Patates sayma makinası

Et kıyma makinası

Soğutma dolabı

Buharlı pişirme kazan ve iç ilave parçaları

Devirme tertibatlı tencere (paslanmaz çelik)
Fırınlar ( Doğal gaz, LPG veya hava gazı ile çalışan)

Bulaşık yıkama makinesı (paslanmaz çelik)
Yemek pişirme ocağı (kuzine)



Birim
Fiyat

No:
451-000

451-100

YAPILACAK İşİN CİNSİ

ÇALIŞMATEZGAHLARI[I ı

Çalışma tezgahı mermer veya fayans kaplı: (Ölçü: m. İhzarat: Verilmez).
60 mm.lik köşeberıt demirinden çerçevesi, 32 mm.lik demir borudan ayakları, kalın

oluklu galvanize sac üzerine beton dökülmesi, üzerinin 2 cm. kalınlıkta beyaz
mermer veya fayansla kaplanması, gerekli genişlik ve uzunlukta her türlü malzeme
ve işçilik dahil kullanılır halde tam ve tekrnil teslimi (inşaat birim fiyatlarıyla

ödenmek üzere tahminen)

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

451-200 Çalışma tezgahı paslanmaz çelik: (Ölçü: m.: İhzarat: % 80)
Asgari 850 mm. yüksekliği 60 mm. sırtlığı olan üst tablası 2 m.ye kadar 4 adet, 3
m.ye kadar 6 adet 40x40xl,2 mm i 8/8 kutu profilden ayakları ve diger kısımları en
az 1,5 mm. alt tablası 1,2 mm. kalınlıkta 18/8 paslanmaz çelikten gerektiği takdirde
sağ veya sol kenarı sırtlı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri tamamen
gideritmiş keza tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak
şekilde keçelenrniş üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış, ayaklarında

kadmiyum veya krom kaplamalı yükseklik ayar elemanları mevcut olmak üzere
işyerinde temini, yerine montajı. .' " . -s,

45J-201

451-202

600 mm. eninde

800 mm. eninde
458,20
480,05

14,20
14,20

C)

451-203

451-204

451-300

451-301

45 i -302

451-400

451-401

451-402

451-410

451-411

451-412

451-500

, , -, :~r

'~
'< (;;:

Hareketli Çalışma tezgahı: (Ölçü: m.) ;;~;. 'l;, ':. '. ."
Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş, üst ve alt tablalı aY,I!K'ıarı·'2.'sı frenli-İ .)". ,'o

olmak üzere 3600 dönerli 4 adet agır hizmet tipi tekerlekli tezgahifl;teınini': Diğer '"
özellikleri Birim Fiyat 45 i .200'deki tarife uygun olacaktır. (Ayrıca~döÇt;'!,yön<:ıen;; 'o,,))'.,;F
kullanılacak şekilde üst tabla çevrebantlı.)·'''''''''' ".,:,:';: .:c.'/··

600 mm. eninde

800 mm, eninde

Çalışma tezgahı tablası paslanmaz çelik, diğer kısımları galvanizli: (Ölçü: m.
İhzarat: % 80)(*)
Üst tablası B.FT 45 i -200'de belirtildiği gibi paslanmaz çelikten, ayaklar ve taşıyıcı

konstrüksiyonu galvanizli kapalı veya profil borudan yapılıp, galvanizli sac kaplı rafı

ve diger özellikler BFT 451-200'ün aynı.

600 mm. eninde

800 mm. eninde

Çalışma tezgahı eviyeli, paslanmaz çelik: (Ölçü: m.: İhzarat % 80)
Eviyelerin bulunduğu kısımda rafyerine önden ve yanlardan eviyelerin görünrnesine,
mani olacak şekilde etekli yapılmak üzere diger özellikleri B.FT 45 i -200'ün aynı.

600 mm. eninde

800 mm. eninde (Eviye Birim fiyata dahil değildir.)

ÇALIŞMA TEZGAHı, EVİYELİ, PRES BASKILI: (Ölçü: m. İhzarat: % 80)
Tamamı 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, üst tabla 1.2 kalınlıkta su taşmasını

önleyecek şekilde pres baskı ile yekpare indirimli ve su akışını küvetlere
yönlendirecek şekilde damlalık formu ve meyil kornple pres baskı ile verilmiş

olacaktır. En az 1.0 mm. kalınlıktaki pres baskılı eviyeler üst tabıaya dikiş kaynak
tekniği ile monte edildikten sonra kaynak yerleri üst tabla ile yekpare görüntü
oluşturacak şekilde temizlenmiş olacaktır. Arka tarafında 60 mm. sırtlı ve 190 cm.ye
kadar 4 adet, 240 cm.ye kadar 6 adet 40x40x1,2 mm 18/8 kutu profilden ve
uçlarında ayarlanabilir plastik rotil ayaklı olacaktır. Eviyelerin yandan veya önden
görünmesini engelleyecek şekilde i mm. paslanmaz etekli tezgahın işyerinde temini
ve montajı. (Eviye Birim Fiyata dahil değildir.)

600 mm. eninde.

700 mm. eninde

Çalışma tezgahı eviyeli, üst tablası paslanmaz çelik diğer kısımlar galvanizli:
(Ölçü: rn.: İhzarat % 80)
Üst tablası ve sırtları B.FT 45 i -400'de belirtildiği gibi paslanmaz çelik; ayakları ve
taşıyıcı konstrüksiyonu profil borudan yapılıp galvanizlenmiş rafı ve eviye etekleri
galvanizli sac diger özellikler B.FT.45 i -200'ün aynı (Eviye birim fiyata dahil
değildir.)

848,10

909,90

195,50

209,00

482,60

513,50

417,00

432,80

12,10

12,10

14,20

14,20

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK ısıx CiNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

451-501 600 mm. eninde 171,00 12,10
451-502 800 mm. eninde 186,30 12,10
451-600 Paslanmaı çelik eviye: (Ölçü: Ad.: İhıarat: % 80)

1,5 mm. kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış ve aynı kalınlık ve evsaftaki
tezgah üstü levhasına imalat yerinde argorı kaynağıyla kaynak edildikten sonra ek
yerleri kaynak belli olmayacak şekilde temizlenmiş köşeleri yuvarlatılmış ve
paslanmaz çelikten süzgeçli taşma ve boşaltma tertibatlı olmak şartıyla işyerine

teslimi ve montajı beher eviye için ödenecek ilave bedel.

451-601 50x50x25 cm. ölçülerde F i tolerans olacak eviye için 249,70
451-602 60x50x30 cm. ölçülerde Fi tolerans olacak eviye içi 297,30
451-603 60x60x30 cm. ölçülerde Fl tolerans olacak eviye için 320,50
451-604 70x60x30 cm. ölçülerde Fi tolerans olacak eviye için 362,90
45 i -605 80x60x30 cm. ölçülerde F i tolerans olacak eviye için 413,10

451-610 PASLANMAZ ÇELiK EViYE, PRES BASKILI: (Ölçü:Adet. : İhzarat :% 80)
En az 1.0 mm. kalırılıkta, i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, derin çekme metodu ile
yekpare olarak üretilmiş, aynı evsaftaki tezgah üstü levhasrna imalat yerinde dikiş

kaynak tekniği ile veya argon-ark kaynağı ile kaynatılmış, ek yerleri kaynak belli
olmayacak şekilde temizlenmiş, köşeleri yuvarlatılmış olacak şekilde iş yerinde
temini, yerine montaj ı.

~'-i: ,;,~~ .r ı ~_.",

451-61 i 40x40x25 cm. ölçülerinde. ,.c'·'" .»: /,''C':'''<,(,. 175,00'J,!t' .'

45 i -612 40x50x25 ölçülerinde (" .''::f.. ',;,,-,.,.. \.;-v :' ,.

..'\.cm. :;,. 195,60
451-613 50x50x25 ölçülerinde. ' ,';;;",. -. ';, ~X;';\cm. ;. ":' :.0.< 214,90

451-614 50x50x30 cm. ölçülerinde. ~.) i·;{'" !;;~ ~, "' ": '. -,', ~ .i:;;" ~tJ ~ 234,20

451-615 60x50x30 cm. ölçülerinde. .i.;~~i.:· <:':U. .,,, _'~ : 294,70":\ '~"n ".. 1/<,"' _,~,: :./
451-700 Çekmece ilavesi: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).

, -, ~ r:

" ..» ~,;;/'e-

'" -,'" ... ~\.

451-701 Çekmece ilavesi paslanmaz çelik'\<<\i>; , ;:t"'.''':.;;ı;;.-1i''
BH 45 i -400'de tarif edilen tezgahlara 50x50x i 5 ebadında TSY8"'j)i®'iınmaz çelikten
yapılmış kulplu; tezgaha raylarla tespit edilmiş çekmeceler ilave edildiğinde beheri
için ödenecek ilave bedeL. 122,30

451-702 Çekmece ilavesi; DKP galvanizli sac(*)
BFT45) -300 ve 45 i -500'de tarif edilen tezgahlara i mm. kalınlıkta DKP sacdan

yapılıp galvanizlenmiş çekmece ilavesi diger özellikler BH 451-701 'in aynı. 30,80

451-800 Dolap ilavesi: (Ölçü: m.: ihzarat: % 80).

451-801 Dolap ilavesi paslanmaz çelik; 600 mm. eninde BFT 451-201've 451-401'deki
tezgahlara kayar kapıları i mm. kalınlıkta, yanları ve arkası 0.8 mm. kalınlıkta 18/8
paslanmaz çelikten rafsız dolap yapıldığında dolabm beher metre uzunluğu için
ödenecek ilave 388,70

451-802 Dolap ilavesi paslanmaz çelik; 800 mm. eninde BFT 451-202 ve 451- 402'deki
tezgahlar için, diger özellikler BFT45 ı -801'in aynı. 402,80

45 i -803 SFT 451-300 ve 451-500'deki tezgahlarda kapılan DKP sacia yapılıp

galvanizlenmiş, yan ve arkalan galvanizli sacla kaplanmış diger özellikler BFT45 1-
80l'deki dolap yapıldığında dolabın beher metre uzunluğu için ödenecek ilave bedeL. 149,60

451-810 ARA RAF iLAVESi :(Ölçü:m. : İhzarat : % 80)
B.F.T 451-000'de tanımlanan tezgahlara monte edilmek üzere 18/8 Cr-Ni
paslanmaz çelikten imal edilmiş, 1.2 mm. kalınlığmda, üç dönüşlü, gerekli yerlerden
takviyeler ile desteklerımiş olan raflar ilave edildiğinde beheri için ödenecek ilave
bedeL.

451-811 600 mm. eninde tezgahlar için 160,10

451-812 700 mm. eninde tezgahlar için 175,90

451-813 800 mm. eninde tezgahlar için 191,65

451-900 DOLAPLAR (PaslarımazÇelik) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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456,90 15,40

534,10 15,40

150,70 13,20

177,10 13,20

Birim
Fiyat

No:
451-901

452-000

452-100

452-101

452-102

452-200

452-201

452-202

453-000

453-100

U
453-101

453-102

453-200

453-201

453-202

453-300

453-301

453-302

453-303

454-000

YAPILACAK tstx CİNSİ

Duvar dolabı: i mm. et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 950 x 400
x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sis temli makaralı sürgü kapaklı dolabın

temini ve yerine montajı.

ET HAZıRLAMA TEZGAHLARı: (Ölçü: m.:ihzarat:% 80).

Et hazırlama tezgahı paslanmaz çelikten:
Üst tablası, 7 cm. sırtı 1,5 cm. kalınlıkta fırmlanmış gürgenden diğer kısımları B.F.T
451-200'ün aynı.

600 mm. eninde

800 mm. eninde

Et hazırlama tezgahı galvanizli:
Üst tablası 7 cm. sırtı 1,5 cm. kalınlıkta fınnlanmış gürgenden diğer özellikler B.F.T
451-300'ün aynı.

600 mm. eninde

800 mm. eninde

HAMUR AÇMA TEZGAHLARı:(Ölçü: m.: İhzarat: % 80).

Hamur açma tezgahı, paslanmaz çelikten:
Üst tablası 3 cm. sırtları 1 cm. kalınlıkta mermerden diğer kısımları B.F.T 451
200'ün aynı.

600 mm. eninde

800 mm. eninde

Hamur açma tezgahı galvanizli:
Üst tablası 4 cm. kalınlıkta mermerden diğer özellikler BFT 45 i -300'ün aynı.

600 mm. eninde

800 mm. eninde

BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHı: (Sıyırma hunili) (Ölçü:m İhzarat: % 80).
Tamamı 1,5 mm et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş, taşıyıcı

konstrüksiyon Cr.Ni kutu profilden (40 x 40 x L.5 mm), üst tabla suların yere
akmasını önleyecek biçimde özel formda indirimli, ayakları aya~Ia)1abiliı'· vida(ı ve
tabanı sert plastikten imal edilen, tezgahın temini ve yerine mo.r·taj'ı',ır-::ft' i/"'~ ~~"""'.""

1000x600x850mm' /r' ri "'.__ . "::~ ._~~

TEKNELER: (Ölçü: Tk.; İhzarat: % 80). \:~':'>,.>:.;;fY::;? "~ i

Montaj II
Birim Fiyat

YTL

718,15

373,80

431,70

122,40

144,00

584,30

603,60

621,60

Montaj
Bedeli
YTL

12,90

14,20

14,20

12,10

12,10

14,20

14,20

14,20

u
454-100

454-101

454-200

Et ve sebze yıkama te~nesi mermer:(*) . ""o\'>i~: ,< .'\i~"/..... ..~~~:
Et sebze, bulaşık vb.nın yıkanması ıçın, betondan su ıle temas-eden y.azeylerı suya
karşı izoleli, içi ve dışının (alt kısmı hariç) her tarafı mermer kaplı'i~'i'dmajIı boşaltma
ağzı, zincir tapa ve SO mm. çapında koku fermetürlü, sökülebitir temizleme tapalı

kurşun sifonu havi takriben 60x50x30 cm. ebadında teknenin kromajlı 20 mm.lik
muslukları, rozetleri ile birlikte yüklenicinin onaylatacağı imalat resmine göre
yapılması (inşaat işleri ve mermer kaplama fiyata dahil degildir. inşaat birim
fiyatlarından ödenecektir.)

Et ve sebze yıkama teknesi paslanmaz çelik:
Takriben 1900x800x850 mm. ebadında, en az 1,5 mm. i 8/8 paslan maz çelikten 60
mm. sırtı olan, üst tablası, ayakları ve diğer kısımları 1,2 mm. kalınlığında 18/8
paslanmaz çelikten, gerektiğinde sağ ve sol kenarı sırtlı, 2 adet takriben
800x600x300 mm. ebadında ve 1,5 mm. kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten
eviyeleri. SO mm. kurşun sifonları boşaltma ağızları, tapaları, zincirleri, beher gözde
2'şer adet olmak üzere 20 mm.lik pirinçterı kromajlı muslukları, rozetleri, eviyelerin
bulunduğu kısımda raf yerine önden ve yanlardan eviyelerin görünrnesine mani
olacak şekilde etekli, tamamı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak yerleri
tamamen giderilmiş mat satine finiş yapılmış, ayaklarında kadmiyum veya krom
kaplamalı yükseklik ayar elemanları olan, yüklenicinin orıaylatacağı resme göre
yapılmak üzere, iş yerinde temini, yerine montajı, Çalışır halde teslimi.

Kazan ve tencere yıkama teknesi:(*)
Mozaikten tak. 1.00x ı .00xO,30 m. ölçüde tekne ve üzerine en az 20x7 mm. lama

42,90

1.348,80

70,40

11,00

19,30

16,50

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

454-300

454-301

454-302

454-303

455-000

455-100

455-200

455-300

455-400

455-500

455-600

YAPILACAK İşİN CİNSİ

demirinden i 5 mm. aralıkla kılıcına konulmuş ve ortası takviyeli ızgara yapılması;

dip tarafına i 7xl 7 cm.lik döşeme süzgecirıirı takılması ve pis su tesisatına

bağlanması, kromajlı 20 mm.lik 2 adet musluk ve rozetleri ile teçhizi, yerine
montaji, (lzgara bedeli fiyata dahildir. İnşaat işleri fiyata dahil degildir ve inşaat

birim fiyatlarından ödenecektir.)

KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ: (Paslanmaz çelik) (Ölçü: m.:
İhzarat: %80)
Tamamı 1,5 mm. et kalınlığında 1818 paslanmaz çelikten imal edilmiş, taşıyıcı

konstrüksiyonu kutu profilden (40 x 40 x 1.2 mm), üst tabla üzerinde dış boyutlara
göre ölçülendirilmiş 300 mm. derinliğinde havuzlu, suyun akışını kolaylaştıracak

eğimde yıkama teknesi mevcut ve tekne üzerinden çıkarılabilir paslanmaz çelik
profilden ızgara yapılması, teknenin çevresi etraftan gorülmeyi önleyecek şekilde

bantlı, duvara gelen taraf 350 mm. yüksekliginde sırtı i olup, ayakları ayarlanabilir,
vidalı ve tabanı sert plastikten olacaktır. Kaynaklar Argon kaynağı olup kaynak
birleşirn yerlerindeki izler tamamen giderilmiş ve pürüzsüz hale getirilen teknenin
temini ve yerine montajı. Tesisat bağlantılan B.F.r.: 454-200'deki tarife uygun
olacaktır.

1000 x 600 x 570 i 910 mm

1000 x 700 x 570 i 910 mm

1000 x 800 x 570 i 910 mm

YEMEK TEVzİ BANKOLARı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80)

Sıcak yemek tevzi bankosu tamamen paslanmaz çelikten, üç yemek kaplı:

190x70x85 cm. bir dolumda 100-150 kişinin ihtiyacını karşılayacak üç çeşit sıcak

yemek için iki adet 650x530xl50 mm (GN 2/1-150) ve bir adet 325x530xl50 mm
'.lik (GN 1/1-150) kapaklı yemek kabını havi, yemek kabları, 20 mm.lik paslanmaz
çelik borudan yapılmış buhar serpantini, elektrikli ısıtıcı veya LPG brülörü ile
ısıtılmakta olan bir sıcak su havuzuna (oturtulmakta) altında bir adet rafı, üzerinde

'ön cephesi pleksiglas, üzeri paslanmaz çelikten öksürük perdesi mevcut, ön kısmında

30 cm. genişlikte tepsi yürütme bandını havi, üst tablası, sıcak su havuzu ve yemek
kabları 1,5 mm.lik diger kısımları (tepsi bandı tarafı ve iki yan kaplaması dahil) i
mm.lik 1818 paslanmaz çelikten mamül, benmari sıcak su havuzu argon ark kaynağı

ile kaynatılmış ve kaynak izleri iç tarafa tamamen giderilmiş banko; ek yerlerinde ek
izleri belli olmayacak şekilde keçelenmiş, yemek kabları preste imal edilmiş. L.P.G.
brülörlerde gaz vanası ve pilot lambası ile temini, montaji çalışır halde tam ve tekrnil
teslimi.
Not.Gaz ile çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığt tarafından Resmi Gazete
01.04.2002 tarih ve sayı 24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan

90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır.

Sıcak yemek tevzi bankosu tamamen paslanmaz çelikten dört yemek kabh:
Takriben 240x70x85 cm. ebadında; bir dolumda 300-450 kişinin ihtiyacını

karşılayacak iki çeşit sıcak yemek servisi için 4 adet yemek kabını havi, diger
özellikler B.F.T. 455-100'ün aynı.

Sıcak yemek tevzi bankosu tamamen paslanmaz çelikten altı yemek kabh:
Takriben 350x70x85 cm. ebadında; bir dolumda 300-450 kişinin ihtiyacını

karşılayacak uç çeşit sıcak yemek servisi için 6 adet yemek kabını havi, diger
özellikler B.F.T 455-100'ün aynı.

KÜVER ÜNİTESi: (Ölçü: m. İhzarat: % 80)
Tamamı 1.5 mm. et kalınlığında 1818 paslanmaz çelikten imal edilmiş, taşıyıcı

ayaklar Cr.Ni kutu profilden (40 x 40 x 1.2 mm) tepsi yürütme bantlı en az 3
bölümlü (çatal, kaşık, bıçak) temizliği sağlamak için bu bölümler çıkartılabilir

şekilde imal edilen ünitenin temini yerine montajı.Ölçü: x 700 x 8501 1350
mm.

KİLER ÜNİTESİ: (Paslanmaz Çelik) (Ölçü: Ad. İhzarat: % 80)
Tamamı i 8/8 Cr - Ni paslanmaz çelikterı, 190 x 60 x 85 cm. ölçülerinde. üst tabla
1.50 mm. çevre kaplamalar 1.00 mm. kalınhğmda paslanmaz çelikten devrilir
çekmeceli, malzemenin giyotin kapaktan kolayakması için alt tabla % 20 eğimli,

ayaklar 40 x 40 x i .20 mm. kalınlıkta paslanmaz çelik kapalı profilden ayarlanabilir
rotil ayaklı kiler ünitesinin işyerinde temini ve montajı.

EKMEK DOLABI: (Paslanmaz Çelik) Ölçü: Ad. İhzarat: % 80)
Tamamı i 8/8 Cr - Ni paslanmaz çelikterı, tablası ve ara raflar i .20 mm. çevre

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

1.162,20

1.193,00

1.223,90

3.139,00

4.021,90

5.265,10

1.371,90

1.630,60

Montaj
Bedeli
YTL

19,30

19,30

19,30

83,70

83,70

83,70

14,20

15,40
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Birim
Fiyat

No:

455-601

455-602

455-700

456-000

456-100

457-000

457-100

457-101

457-102

457-103

457-104

457-105

457-106

YAPıLACAK İşiN CİNSİ

kaplama ve kapaklar 1.00 mm. kalmlığırıda paslanmaz çelikten, çarpma kapaklı ve
ekmeklerin buhardan hamur olmaması için havalandırma ızgarası olan, ızgaraların

arkasında paslanmaz çelikten ızgara teli bulunan dolabın işyerinde temini ve yerine
montajı.'

90 x 60 x i 60 cm ölçülerinde kapaklı.

i 90 x 60 x 85 cm. ölçülerinde devrilir çekrneceli

KEPÇE - KEVGİR DOLABI: (Paslanmaz Çelik) (Ölçü: Ad. İhzarat: % 80)
Tamamı i 8/8 Cr - Ni paslanmaz çelikterı, 90 x 50 x i 50 cm. ölçüle rinde, üst tabla
1.50 mm çevre kaplamalar 0.8 mm. alt tabla 1.20 mm. kahnlığırıda, çarpma kapılar

25 x 25 çerçeve üzeri paslanmaz telden, içinde malzemelerin asılabilmesi için 25 x
1.50 mm kahnhğmda 2 adet borusu (Boyuna) olacak, ayaklar 40 x 40 x 1.20 mm
kalınlığında paslanmaz çelik kapalı profilden yüksekliği ayarlanabilen rotil ayaklı

dolabın işyerinde temini ve montajı.

sıCAKLıK DOLABI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)(*)
i 90x85x80 cm. ölçüsünde sıcaklık dolabı 0.3 atmosfer buharla çalışacak ve içine
konan yemek veya tabakları sıcak olarak muhafazaedebilecektir. Dolabın dış tarafı i
mm. D.K.P. sacdan, iç zarf! 0,60 mm. kalınlığmda galvanizli sacdan olacaktır. Dolap
yan yüzeyleri iki cidar arası en az 30 mm. kahnhğmda cam yünü teknik izolasyon
şiltesi ile izole edilecektir. Dolap (içine tabakları yerleştirmek üzere) i ,5 mm.
galvaniz sacdan araları Takribi 15 cm. boşluklu iki rafı olacak; üstte 190x80 cm.
ölçüsünde en az i ,2 mm. kalmlığmda paslanmaz çelikten dolap tablası bulunacaktır.

Dolabın ön kısmında uygun ölçüde iki adet sürgülü, kayıcı kapak olacaktır. ısıtma;

20 mm.lik kanatlı galvanizli, dolap boyunda ve (U) şeklinde buhar serpantini ile
temin edilecek olup, i adet uygun ölçüde buhar girişi vanası olacak, dış zarfı fildişi

renkte sentetik püskürtme boya ile boyanacaktır. işyerinde temini, montaji, tam
tekrnil ve çalışır halde teslimi.

SıCAKLıK DOLABı:(Ölçü:m. : İhzarat : % 80)
Tamamı 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş, içine konan yemek veya
tabakları sıcak olarak muhafaza edebilecek, ....x70x85 cm. ebadında, en az 2000 W.
gücünde paslanmaz çelikten yapılmış rezistansla ısıtmalı, taşıyıcı karkası ve
ayakları 40x40xl,2 mm. ölçüsünde kutu profilden, iç ve dış yüzeyleri 0,80 mm.
kalınlıkta ve araları 30 mm. kalınlıkta cam yünü ile izoleli, i ,20 mm. kalınlıkta çift
dönüşlü 2 adet delikli sacdan rafı havi; ön tarafta çift cidarlı, makaralı ray üzerinde
hareket eden 2 adet sürgülü kapıyı havi; sıcak hava sirkülasyonunu bir fan ile
sağlayan; 30-90 OC aralrğında ayarlanabilir termostatlı; termostatın devrede
oldugunu gösteren ışık göstergeli ve yüksekliği ayarlanabilen rotil ayaklı dolabın

işyerinde temini yerine montaji ve çalıştırılması.

Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

MUTFAK RAFLARı: (Ölçü: m.; İhzarat: % 80)

Mutfak rafları paslarımaz çelik:

Tabak rafı paslanmaz çelik:
Takriben 400 mm. en 1600 mm. yüksekliginde ayakları 4 adet 40x20xl,2 mm 18/8
kutu profilden, 4 sıra raflı 1,2 mm kalmlığtnda 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış,

ayak uçlarında kadmiyum veya krom kaplanmış yükseklikayar elemanları bulunan 2
merreyekadar 4; daha fazlası 6 ayaklı rafın temini, yerine rnontajı.

Kazan, tencere raft:
Eni takriben 800 mm. diger özelliklerB.F.T457-101'in aynı.

Izgaralı İstif Rafı: (Ölçü: m. İhzarat: % 80)
Tamamı 1.2 mm. kalmlığmda 18/8 paslanmazçelikten imal edilmiş 400 mm. eninde,
çelik sac profil takviyeli ızgaralı raflarda dahilolmak üzere diger özellikler B.F.T.:
457 - i OO'deki gibi olacaktır.

Izgaralı İstif Raf.:
800 mm. eninde diger özelliklerB.F.T.:457-103'ün aynı

Izga ra lı İstif Raf.:
600 mm. eninde diğer özellikler B.F.T.:457-103'ün aynı

Duvar Rafı;

Tamamı AlSI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş, rafyüzeyi 1,2 mm et

Montaj h
Birim Fiyat

YTL

1.692,40

1.630,60

1.254,80

1.581,80

2.075,90

613,90

908,60

785,10

1.099,i O

895,75

217,50

Montaj
Bedeli
YTL

15,40

15,40

15,40

71,50

132,60

14,20

14,20

14,20

14,20

14,20

14,20

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPıLACAK tstx CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

kalınlığında,duvaragelen kısmı 60 mm yüksekliğinde sırtlı, raf alt bölümü 40x20
mm paslanmaz çelik profiller ile duvara monte edilmiş olan duvar rafın işyerinde

temini ve montajı.

457-200 Mutfak rafları galvanizli:(*)

457-201 Tabak rafı galvanizli:
Demir profil ile yapılıp galvanizlenmiş şasesi üzerine galvanizli sac kaplanmış ratları

diğer özellikler B.F.T 457- i OL 'in aynı. 93,50 12,10
457-202 Kazan, teneere, rafı galvanizli:

Eni takriben 800 mm. diğer özellikler B.F.T. 457-IOI'ün aynı. 117,70 12,10
457-300 MALZEME TAŞıMAARABASI: (Ölçü: Ad.:)

Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 800 x 600 x 700 mm. ölçülerinde
gövde 1.5 mm. kalınlıkta küvet şeklinde, karkası çelik profilden, tutacaklar 1/2" x 3
mm. et kalınlıkta paslanmaz borudan imal edilmiş, kaynak birleştirme yerleri
temizlenmiş ikisi frenli olmak üzere lastik kaplamalı rulmanlı 360° döner dört
tekerlekli arabanın temini. 909,90

457-400 UN ŞEKER ARABASI: (Ölçü: Ad.:)
Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş, 600 x 500 x 500 mm. ölçülerinde
küvet şeklinde, alt gövde 1.2 mm. kalınlıkta üst kapak i mm. kalınlıkta iki yana
açılır, ortadan mil menteşeli, 1/2"x3 mm. et kalınlıkta paslanmaz borudan imal
edilmiş tutacaklı, kaynak birleştirme yerleri temizlenmiş ikisi frenii olmak üzere
lastik kaplamalı rulmanlı 3600 döner 4 tekerlekli, gövde taban köşeleri yuvarlatılmış

şekilde arabanın temini. 816,00
457-500 KAT SıCAK YEMEK DAGITIM ARABASI: (Ölçü: Ad.:)

Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş i i O x 750 x 900 mm. ölçülerinde 4
kaplı elektrik ısıtmalı, yanları i mm. tablası 1.2 mm. kalınlıkta, devrilir tip bir adet
kapalı ekmek gözlü, yandan 3 gözlü, küver üniteli bir adet yeterli sayıda ara raflı

tepsi koyma yeri, sıcak su havuzlu önden 1/2"x3 mm et kalınlıkta paslanmaz çelik
. borudan yapılmış tutacaklı, 2'si frenli lastik kaplamalı rulmanlı 360° dönerç.adet-e-r-,i 50 mm. ağır iş tekerlekli arabanın temini. ...•. /;'''1:. :~':' 2.825,00;'"b

457-600 KAZAN TAŞıMA ARABASI: (Ölçü: Ad.:)/' ..,:' ".
i~:!..~\Taşıyıcı kısım 18/8 paslanmaz çelik profilden imal edilmiş, 900\7001'\5QO~ fiıiiJ."

ölçülerinde kazanın oturacağı yüzey fınnlanrnış gürgen ve ·ia~YıcJg6vdeye. ;', ;:i~ ~.~

. ~ f;· ~ fçepeçevre tespit edilmiş şekilde, tutacaklar paslanmaz çelik kutü ~rofıIden ve
ıs ergövdeye tespitli, tekerlekler ikisi frenli olmak üzere 3600 dönerli, "p iastık 'kaplı;.4: '~i~.~~~:-Yjltekerlekli arabanın temini. ':,"'.,.< .. ., 705,30

457-700 TEPsİ TAŞıMA ARABASI: (Ölçü: Ad.:) -'.,:'>,,..;,:,,:I'ci),>/'
Tamamı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 800x700xl650 mm ölçülerındeiQY9.e

0.25x1.20 mm. paslanmaz çelik borudan veya 30x30xI.2 paslanmaz çelik kutu
profilden, i O adet tepsi taşıma kapasiteli, itme kollu, 1.2 mm. paslanmaz sacdan
tepsi taşıma raylı, ikisi frenli olmak üzere 3600 dönerli 4 adet rulmanlı ağır iş
tekerlekli, kaynak yerleri belli olmayacak şekilde temizlenmiş arabanın temini. 1.054,05

457-800 ÇÖP ARABASI: (Ölçü: Ad.:)
Tamamı 1,5 mm. et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş 0 400x500
mm veya 500x500x500 mm. ölçülerinde gövdeli, ikisi frenli olmak üzere lastik
kaplamalı rulrnanlı 3600 döner tekerlekli, üst kapak ve yandan tutma yerleri mevcut,
kaynak yerleri temizlenmiş arabanın temini. 465,90

457-900 SERVİs ARABASI: (Ölçü: Ad.ı)

Tamamı 1,2 mm. et kalınlığında pres baskılı 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiş,

900 x 600x 850 mm. ölçülerinde üst raf en az i 00 mm. küvetli alt raf 25 mm.
indirimli, yanları açık karkas çelik profilden, ön kısmında I/2"x3 mm. et kalınlıkta

paslanmaz çelik borudan yapılmış tutacaklı, kaynak yerleri temizlenmiş, ikisi frenli
olmak üzere lastik kaplamalı rulmanlı 360° dönerli 4 tekerlekli arabanın temini. 626,80

458-000 HAMUR YOGURMA MAKİNASI: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80)

458-100 Hamur yoğurma makinası, pik döküm çanaklı:(*)

Yerli, bir seferde 30 kg. hamur yoğuracak kapasitede, pik dökümden hamur yoğurma
çanağını, bir adet sabit kazıyı cı ve bir adet çatallı karıştırıcılı (karıştırıcı takriben 1,1
kW. çanak takriben 0,75 kW trifaze motorlar ve direkt akuple redüktörlerle
çahştınlacaktır.) 4 mm. kalınlıkta siyah sacdan sağlam bir korıstrüksiyonu haiz
şasesi çanak üzerinde menteşeli yarım perde kapağı görünen kısımların sentetik fırın

2.278,10 80,30

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

458-200

458-300

458-301

458-302

458-303

458-304

458-305

459-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

boyalı, hamur yoğurma makinasının işyerinde temini ve yerine montajı.

Hamur yoğurma makinası, paslanmaz çelik çanakh:(*)
Hamur yoğurma çanağı, pik yerine en az 2.0 mm. kalınlıkta 18/8 paslanmaz çelikten
diğer özellikler BH 458- i OO'ün aynı.

HAMUR YOGURMA MAKİNASI (TSEK Belgeli): (Ölçü :Adet. .İhzarat %
80)
Bir seferde toplam aşağıda belirtilen miktarlardaki farklı hamur çeşitlerini

kanşurabilecek kapasitede, şasi çelik konstrüksiyon, üst kapak ve gövde alüminyum
dökümden, aşmmaya ve paslanmaya dayanıklı, boyalı, kazan ve karıştırıcısı 18/8 Cr
Ni paslanmaz çelikten mamul, kazan hijyenikliğini sağlamak için yekpare, karıştırıcı
takriben 50 ila i 00 d/d çift devirli akuple redüktör motorla tahrik edilmiş ve takriben
i 5 d/d hız ile dönen kazanı, emniyet sivieli, kafesli, ayakları titreşimi önleyici
özellikte, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayacak şekilde olmalı, elektrik panosu
aşırı yüklenmeye karşı termikli ve otomatik sigortalı makine üzerine akuple 380 Y
50 Hz şebeke hattına bağlanarak, işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Not.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete i ı.oı .2002 tarih ve sayı

24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak
üretilecektir.

Karıstırma Mot. (kw)

20 kg/sefer kapasiteli; 0,4-0,7 (en az)

30 kg/sefer kapasiteli 0,6-0,9 (en az)

40 kg/sefer kapasiteli 0,8-1,4 (en az)

50 kg/sefer kapasiteli i ,0-1,6 (en az)

60 kg/sefer kapasiteli 1,2-2,1 (en az)

SEBZE DOGRAMA MAKİNASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
.Soğan, patlıcan, kabak, havuç, patates, elma ve benzeri sebze ve meyveleri 3
mm.den 20 mm.ye kadar değişik kalınlıklarda doğrayabilecek tipte ve 200 kg/h
kapasitede, en az 1,5 mm. kalınlıkta 18/8 paslanmaz çelik şaseli; paslanmaz çelikten
bıçağı, kızıl dökümden karşı aynası, takriben 0,37 kW trifaze motorlu tahrik tertibatı

ile birlikte sebze değrama makinasının işyerinde temini, yerine morıtajı.

Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeliğine uygun.olarak üretilecektir.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

3.829,10

2.889,40

4.174,10

4.494,20

4.815,40

5.484,00

1.800,50

Montaj
Bedeli
YTL

80,30

88,80

110,70

132,60

155,70

175,00

45,00

o

460-000 PATATES SOYMA MAKİNASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Saatte takriben 200 kg, patates, pancar veya benzeri malzemeyisoyabilecek nitelikte ",~;.~.,,'ı-~.

ve nicelikte, takriben 0,37 kW elektrik motoru takriben 40 cm. çap ve 35 cm!"- ...(, -:'~c _ '" r

derinlikte galvanize malzemeden soyma kabı, soyma kabının iç yüzeyine geçirilıiiiş ",\ ~." -. <». ..ı" \

karborondum kaplı veya rende şeklinde yapılmış 18/8 paslanmaz çelikten SOXrna,:,· .' '.:",;'.;_'._.~ ;.~ \
gömleği ve karborondum kaplı döner soyma diski, menteşeli ön kapağı seyYardıst.· . - _.'
kapağı ve su püskürtme memesi, ile donatılmış patates soyrna makinasının işyeri:iıd~; ,: . . -' ~ s; ;,. .,
temini, yerine montaji (Tablosu tablo ile cihaz arasındaki elektrik tesisatı>:ye-,,' ': ;.; -.. ! :: ;> ii
besleme kablosu fiyata dahil değildir.) 'lı·' ,,~>.-...' ,.:.,' _.~:.;, ~.

Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi GıiZ~.re~ i'.'';'o.'t;) ~:, '"~" <iif'
i \.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazlan.İ .;~C;· ::,;';,' ./.'
Yönetmeliğineuygun olarak üretilecektir. .".... , .. '2.207,20 45,00

461-000

461-010

461-01 i

461-012

ET KÜTÜGÜ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).(*)
70x70x85 cm. dış ölçüde kütük kısmı 70x70x30 cm, olup, takriben 10xlO cm.lik
fınnlanmış gürgen veya dişbudak ağaçlardan meydana getirilmiş et kütüğünürı

galvanizlenrniş profil borulardan imal edilmiş şasi üzerine oturtulması, ayak
uçlarında kromajlı veya kadmiyum kaplı demirden yükseklik ayar parçaları

yapılması işyerinde temini.

ET KÜTÜGÜ: (Ölçü:Adet. : İhzarat : % 80)
Taşıyıcı karkas ve ayaklar 40x40x1.2 mm. ölçüsünde paslanmaz çelik kutu
profilden imal edilmiş, üst tablası fırınlanmış gürgen veya satırlık polietilen
levhadan yapılmış; yükseklik ayarlı rotil ayaklı yüksekliği 850 mm. olan kütüğürı

işyerinde temini,

50x60x30 cm. ebadında fırmlanrmş gürgenden.

50x70x30 cm. ebadında fırınlanrmş gürgenden.

553,30

751,50

788,50

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:
461-013

461-014

461-100

462-000

462-200

462-201

462-202

462-203

462-204

YAPILACAK İşİN CİNSİ

50x60x8 cm. satırlık polietilen levhadan.

50x70x8 cm. satırlık polietilen levhadan.

ET ASKl SİSTEMİ: (Ölçü: Ad.:)
i 500 x 600 x i 600 mm. ölçülerinde 18/8 paslanmaz (? 50 x 2.0 mm.) çelik borudan
veya (40x40x1.2 mm.) paslanmaz çelik kutu profilden gövdeli, yeter sayıda

paslanmaz maddeden mamul et kancalı, tabanda kanların toplanması için indirimli
ve çıkarılabilen tablalı sistemin temini ve yerine montajı.

ET KıYMA MAKİNASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80) (TS- 746)
TS 746'ya uygun yerli malı, tanınmış bir fabrika yapısı saatte i 00 kg, et kıyma

gücünde takriben i. ı kW diferansiyelli direk akuple veya özel zincirle bağlı elektrik
motoru; diferansiyellilerde motor ve diferansiyel tertibatı bir parçadan yapılmış;

hepsi bilyeli; et kısmı ile huni değiştirilebilir. Makine kısmı temiz lake diferansiyel
kutusu ateşte tutyalanmış, huni tek parça alüminyumdan çekilmiş ve parlatılmış birer
adet ve çift yüzlü bıçak ve yedekleri, bıçak plakası, 2,5 o mm.; 5 0 rnrn.; 1O0 mm.
delikli plakları, gerekli kesit ve uzunlukta kablosu özel fişi prizli et kıyma

makinasının işyerinde temini ve yerine montajı.
Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

SPEsİYAL ET KlYMA MAKİNASI: (TS-746) (Ölçü: Ad. İhzarat: % 80)
Çelik dişli, rulman yataklı şanzıman sistemli ve ileri geri şalter sistemi bulunan,
gerekli uzunluk ve kesitte kablolu, mekanik aksam ve elektrik bağlantı kısımları

kapalı muhafaza edilmiş şekildeki spesiyal tipte et kıyma makinasının işyerinde

temini yerinde montajı.

Not: E\ektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

200 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.

400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.

500 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.

600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

788,50

802,00

688,70

896,90

2.050,00

2.238,50

2.539,20

2.845,90

Montaj
Bedeli
YTL

12,30

22,20

22,20

24,60

28,30

32,00

(j

462-300

462-301

462-302

463-000

PLANET MİKSER: (Ölçü.Adet, : İhzarat % 80)
Farklı tiplerdeki karışımları sağlayabilecek kapasite ve nitelikte, şasi çelik
konstrüksiyon, gövde alüminyum döküm, kazan ve karıştırıcı hijyenik dizayn
edilmiş 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul, karıştırıcı eksantrik hareketle
kazanın tüm yüzeylerine ulaşabilir nitelikte dizayn edilmiş, farklı yoğurıluktaki

karışımlar için çırpma, karıştırma, yoğurrna işlemlerine özel kafes tel ve helezon
karıştırıcılar olmalı, kazan kolay sökülüp takılabilir ve aşağı yukarı manuel hareketli
olmalı, karıştırma esnasında yoğunluk zamanla değişebileceğinden uygun güçte
motor ve varyetör kayış-kasnak sistemi ile ayarlanabilir devirli; kullanıcı emniyeti
için işlem esnasında karışıma malzeme ilave edecek şekilde koruyucu kafesli ;
makine dış yüzeyi aşınma ve paslanmaya karşı boyalı olmalıdır. Ayakları titreşimi

önleyici, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayacak şekilde, elektrik panosu aşırı

yüklerneye karşı termikli ve otomatik sigortalı makine üzerinde akuple 380V-50Hz.
Şebeke hattına bağlanarak, işyerine temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yörıetmel iğirıe uygun olarak üretilecektir.

20 lt/sefer kapasiteli 0,38 kw gücünde motor ile tahrikli

40 lt/sefer kapasiteli 0,55 kw gücünde motor ile tahrikli

üNİVERSAL MUTFAK MAKİNASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Çeşitli mutfak hizmetleri görmek üzere saatte takriben 20-50 kg. ekmek, meyve,
peynir, çikolata, ceviz, fındık gibi şeyler, i 00-300 kg. çiğ veya pişmiş patates, 100
200 kg. turp ve havuç gibi sert zerzevat değrayacak veya rendeleyecek kabiliyette
takriben 0,37 kW akuple bağlı elektrik motoru, 6 adet degişik rende ve dilimlerne
silindirleri, 4 adet çeşitli rende ve dilimlerne plakları, muhafaza kapağı ve doldurma
hunisi, portatif masası ve lastik tekerlekleri, kapalı özel dişli hareket tertibatı, kablo
fiş, priz vb. bilcümle teferruatı ile işyerinde temini, yerine montajı.
Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

464-000 EKMEK KESME MAKİNASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)(*)
Dakikada takriben 5- i 5 mm. kalınlıkta i 80 dilim ekmek kesecek kapasitede takriben
0,75 kW elektrik motoru ile akuple bağlı dairevi bıçaklı, otomatik ekmek itme
tertibatlı, motoru muhafaza tertibatlı muhafaza sepetinin açılıp kapanmasına bağlı

bulunan basma düğmeli şalterle kumandalı makinanın işyerinde temini, yerine
montajı. 2.566,30 38,50

464-100 EKMEK DİLİMLEMEMAKİNASI: (Ölçü: Adet. : İhzarat : % 80)
Takriben 60x70x i 05 cm ölçüsünde 220 Volt AC, 50 Hz. Şebeke beslemeli; 0.8 kW,
i 400 d/d monofaze motor ile tahrikli; i 0- i 5 mm kalınlıkta dilimlerne yapabilen;
saatte yaklaşık 40,000 adet ekmek dilirnleyebilen; 32 adet paslanmaz çelik bıçağı

olan; ekmeğirı temas edeceği yüzeyler 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten yapılmış,

çekme kolunun çekilmesi ile otomatik olarak çalışan; maksimum 50 cm ölçüsünde
ekmek girişine sahip; kırıntı haznesini havi; 5 mm kalınlığında sacdan yapılmış

gövdesi fırın boyalı; döküm tekerleklere sahip ekmek dilimlerne makinasının

işyerinde temini, montajlı ve çalışır halde teslimi.
Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir. 2.728,30 50,50
465-000 SOGUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

Elektrikle çalışan cihazlar.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

465-100 EV Tİpİ SOGUTMA DOLAPLARI; TS-87'ye uygun:
Faydalı hacmi ve ekovat gücü aşağıda belirtilen değerlerden az olmamak şartıyla dışı

emaye veya fırın boyalı, içi emaye veya plastik kaplamalı, yeterli buzluk hacmi ve
gerekli miktarda araları ayarlanabilir rafları olan soğutma dolabının işyerinde temini,
yerine rnontajı ve en az Uç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi
monte edilmek üzere,

Faydalı Hacimi Tak. Ekovat Gücü

465-101 i 75 Litre 0,09 kW /;;:;<1~.~~:,.~-d;:;,·~:~ ~, 730,60 13,55~?.

465-102 200 Litre 0,09 kW ,.ll .~:~. 'f~: ~ ~~~~\ ~~ "
i\~ 762,60 13,55

465-103 225 Litre 0,09 kW ı A"~> .';.~:.~:"-..Y.,;,-; ~: t~'\ 818,00 13,55
465-104 250 Litre 0,09 kW ,~~ ;t~J ~~5 t" ( /" ;. :~ ~ 836,50 13,55...:
465-105 275 Litre 0,12 kW ~. ~:~~ ~;i '\,.~_'~;:'~J~';'~~,.... / ...;~ '" .~

13,551:, 867,30,'" '~

465-106 300 Litre 0,12 kW \< -." ,,-:::-~;~.";; "i[,;-? 948,60 13,55
465-107 350 Litre 0,15 kW .~.<~.;;

'nu<;:'~·/ 959,70 13,55
465- i 08 400 Litre 0,15 kW

':.~ =,-_.-.-..',
1.021,30 13,55

465-200 VİTRİN TİPİ SOGUTMA DOLAPLARı: (TS EN ISO 23953-2 )
Faydalı hacmi ve motor gücU aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift
cidarlı, içi alüminyum veya 18 Cr.lu paslanrnaz çelik dışı paslanmaz çelik, iki cidar
arası.. ...... cm. kalınlıkta izoleli, cam kısımları her biri 4 mm. kalınlıkta çift camlı

sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi alüminyumdan yapılmış içerisinde yeteri
kadar özel çelik telden yapılıp plastik kaplanmış veya alüminyum ızgara raf,
flüoresan iç aydınlatma lambası bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini,
yerine montaji, en az Uç firmadan getirilecek prospektüslerderı onananlardan birisi
monte edilmek üzere,

Tak Ekovat
Faydalı Hacmi Veya Komp. Gücü

465-201 700 Litre 0,25 kW 2.466,50 39,40
465-202 800 Litre 0,25 kW 2.933,40 39,40
465-203 900 Litre 0,25 kW 3.220,50 39,40
465-204 1400 Litre 0,37 kW 3.560,50 43,10

465-300 Vitrin tipi, soğutma dolapları: Cephe tipi
Cephe tipi olarak imali, diger özellikler 465-200'Un aynı. En az üç tanınmış firmadan
getirilecek prospektüslerderı enananlardan birisi monte edilmek üzere,

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

465-301

465-302

Faydalı Hacmi

1000 Litre

i 300 Litre

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Tak Ekovat
Veya Komp. Gücü

0,25 kW

0,37 kW

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

3.220,50

3.560,50

Montaj
Bedeli
YTL

43,10

43,10
465-400 Kasap; tipi soğutma dolapları:

Kasap tipi olarak yapılmış, yeteri kadar kanca ve kanca asma tertibatı ve yeteri
kadar raflarıyla birlikte işyerinde temini, yerine montajı, diger özellikler B.F.T 465
200'ün aynı. En az üç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi
monte edilmek üzere.

465-401

465-402

Faydalı Hacmi

1400 Litre

2000 Litre

Tak Ekovat
Veya Komp. Gücü

0,37 kW

0,37 kW

3.720,60

4.334,20

43,10

43,10
465-500

465-501

465-502

465-503

465-600

465-700

Su soğutma dolaptan:
Dış gövde DKP sac, iki kat boyalı; suya değerı kısımlar paslanmaz çelik sac;
musluklar nikelaj üzerine kromaj kaplamalı; damacanalı olanlarda üst kısımda

paslanmaz çelikten, iç havuz 18/8 paslanmaz çelik veya çelik emaye, soğutulrnuş

kısımları yeterli kalınlıkta izole edilmiş su soğutucu dolabın temini, yerine konması.

En az üç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi ihzar edilecektir

20 L. su alabilir tak O, i 2 kW gücünde

60 L. su alabilir tak. O, i 8 kW gücünde

80 L. su alabilir tak. O, i 8 kW gücünde

Şişe soğutma dolapları: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).

Tezgah Tipi Soğutma Dolaplaru
Faydalı hacmi ve takribi soğutma kapasiteleri aşağıda belirtilen değerlerde. dış

yüzeyleri 0.70 mm., iç yüzeyleri 0.50 mm. üst tabla 1.5 mm., iç yüzey tabanı i mm.
kalınlıkta i 8/8 Cr-Ni paslanmaz sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanının köşeleri

TIG kaynağı ile kaynatılarak sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidar\ar arasında 32-35
kg/m3 dansitede (CFC içerrneyen) poliüretan enjekte edilerek monoblok gövde elde
edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile sızdırmazlık sağlanmış olup,
yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması sağlanmış, kapı ağız ölçüleri
GN III kap girecek şekilde yapılmalı ve yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile
plastik kaplamalı en az iki adet çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar
analog termostatını haiz buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir
termometresi, buzdolabın altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +32 "C ve %
65 bağıl nemli ortamda, soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli
miktarda hava panjuru bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir
hasara maruz kalmayacak şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen
soğutma gazı kullanılmalı ve her türlü koruma uygulanmalıdır. Evapcratör suyunu
buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt
köşelerinde yüksekliği ayarlanabilir rotil ayaklar bulunmalıdır.
Tezgah Tipi Soğutma Dolapları:

iç ısı degeri -2/+8 "C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen,

İzolasyon kalınlığı min.50 mm. olan, diger özellikleri B.F.T. 465-700'ün aynı olan,
kapı adedi, faydalı hacim ve takribi soğutma kapasitesi aşağıda verilen tezgah altı

buzdolabının işyerinde temini, yerine montaji ve çalıştırılması

Kapı Adedi Faydalı Hacim Soğutma Kapasitesi
Lt. Watt

867,30

1.082,90

1.i 76,60

13,55

13,55

13,55

465-70 i

465-702

465-703

465-704

465-800

i 190 125 3.370,75 85,00

2 250 240 4.132, i O 104,70

3 400 340 4.507,90 126,90

4 550 510 5.258,20 146,60

Tezgah Tipi Derin Dondurucu:
iç Isı degeri -18/-24 OC arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü
yapılabilen,kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile,
otomatik defrost tertibatı bulunan, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olan, diger
özellikleri B.F.T.465-700'ün aynı olan, kapı adedi, faydalı hacim ve takribi soğutma
kapasitesi aşağıda verilen tezgah altı derin dondurucunun işyerinde temini, yerine
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Birim
Fiyat

No:
YAPıLACAK tstx CİNSİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

montajı ve çalıştırılması;

Kapı Adedi Faydalı Hacim
Lt.

Soğutma Kapasitesi
Watt

465-801

465-802

465-803

466-000

2 250 340

3 400 420

4 550 550

BUHARLı YEMEK pişiRME TENCERE ve iLAVE PARÇALARı: (Ölçü:
Ad.: İhzarat: % 80).

4.507,90

5.258,20

6.009,70

104,70

126,90

146,60

o

466-100

466- i OL

466-102

466-103

466-104

466-105

466-106

466-107

466-200

466-202

466-203

466-204

466-205

466-206

466-207

Yemek pişirme tenceresi:
Çalışma basıncı: 0,3 Atmosfer buharlı yemek tenceresinirı iç kazanı ve kapağı ve dış

buhar zarfı % 18 krom ve % 8 nikelli paslanmaz çelik alaşımdan aşağıdaki tabloda
belirtilen kalınlıklarda tencere; dökümden veya 3 mm. sacdan yapılıp antipas boyalı

ayak üzerine oturacaktır. Buhar zarfının dış kısımları en az 30 mm. kalınlığında 90
kg/m' yoğunlukta taş yünü şilte (klor içerimi < i O ppm) ile yalıtılacaktır. Ye taş

yünü yalıtım ın üzeri 0.60 mm. kalınlığında % 18 Cr. lu paslanmaz çelik ile
kaplanacaktır. İç kazanın dibine preslemek suretiyle ters bombe verilmiş olacak;
tencere ağız f1anşlı presle şekillendirilmiş olacaktır. Tencere kapağı iç zarfa özel
surette imal edilmiş ve pirineten nikelaj üzerine kromajlı sıkma tertibatıyla

baglanacak ve kapağa ait bir yuva içinde sentetik lastikten bir conta bulunacaktır. Ye
bu conta ağız boyunca pişen yemeğin buharının kaçmasına mani olacaktır. Tencere
kapağının kolayca açılıp kapanabilmesi için bir karşı ağırlık bulunacaktır. tencere
üzerinde köpüğün atılması ve tencere içinde oluşan buharı atmak için 0,4 atmosfere
ayarlanmış yaylı bir emniyet supabı bulunacaktır. EI ile kazan içine sevk edilip
kapak kapanırken kapağın hareketi ile kendiliğinden dışarı çekilen sıcak su ve soğuk

su musluklu döner bataryalı olacaktır. Kaynaklar argon kaynağı olacak ve iç kazan
faydalı hacmi tencere ağzından 5 cm. aşağıdaki seviyenin altında kalan hacim olarak
alınacaktır.

Not: Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
10.04.2002 tarih ve sayı 24722 , 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayımlanan

97/23/ECBasınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olacaktır.

Tencere iç
Faydalı iç Tencere ve dış sac Kapak sac Buhar
Hacim !dm Kalınlığı Kalınlığı Girisi

150 Litre 700 mm 2 mm. 2 mm 250 mm.( i ")

200 Litre 700 mm 2 mm. 2 mm 25 0 mm.( i ")

250 Litre 700 mm. 2 mm. 2mm 25 "' mm.( 1")

300 Litre 900 mm. 2,5 mm. 2,5 mm 320 mm.(1 1/4")

400 Litre 900 mm. 2,5 mm. 2,5 mm 320 mm.(1 1/4")

500 Litre i 100 mm. 3,0 mm. 2,5 mm. 40", mm.(1 1/2")

600 Litre i 100 mm. 3,0 mm 2,5 mm. 40", mm.(1 1/2")
NOT: Kazan çaplarında tolerans + % lO'dur.

iç ilave parçaları: (Ölçü: Tk.)
Kullanılacağı tencereye ve maksadına uygun nitelikte % 18 krom, % 8 nikelli en az
0,8 mm. kalınlıkta paslanmaz çelikten imal edilmiş, birinci katı tek, ikinci katı iki
parçalı olmak üzere, iki katlı ve üst sacları yeteri oranında delinmiş tencere iç ilave
parçalarının işyerinde temini.

200 L Tencere için

250 L Tencere için

300 L Tencere için

400 L Tencere için

500 L Tencere için

600 L Terıcere için

4.337,90 78,85

4.459,80 78,85

4.522,70 78,85

5.048,70 78,85

5.887,70 78,85

6.938,60 78,85

7.748,00 78,85

521,10

533,50

556,90

607,40

650,50

693,60

467-000 DEViRME TERTİBATLI, BUHARLıTENCERE: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
0,3 Atmosfer buharla çalışacak ve 30+40+50 L.lik olmak üzere üç adet % 18 krom.
% 8 nikelli alaşımdan 1,5 mm. kalınlığında paslanmaz çelikten; kapağı ve dibi preste
form verilmiş, tabanı çift cidarlı tencere ile mücehhezolacaktır. Tencerelerin her 5.195,30 123,20
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK işiN CiNSi

birisi 2 adet nikelaj üzerine kromajlı pirirıç oynak yatak üzerine monte edilmiş

olacak ve bu yataklar vasıtasıyla 90 °Cden az olmamak şartıyla dönecek ve
içerisinde pişen malzemeyi boşaltabilecektir. Ve keza bu yataklardan birisi
vasıtasıyla buhar tencereye sevk edecek diğeri vasıtasıyla kondens suyunu
boşaltacaktır. Tencereler profilden mamul bir şase üzerine monte edilecek buhar
kondens, sıcak su, ve soğuk su tesisatı bu şase içerisinde olacaktır. Bu şasenin ön
ve yan yüzleri en az 0,60 mm. üst yüzeyi en az i ,2 mm. kalınlıkta % 18 krom nikelli
paslanmaz çelik ile kaplanacak ve boru tesisatının kolaylıkla muayenesi için
şasenin ön kaplaması kolaylıkla sökülebilecektir. Tencere grubu beher göz için bir
adet buhar giriş vanası ve bir adet kondens vanası ile mücehhez olacaktır. Gözlere
sıcak su ve soğuk su doldurmak için iki adet sıcak ve soğuk su bataryası ile komple
işyerinde temini, yerine montajı.

Not:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete i 0.04.2002 tarih ve sayı

24722 , 19.03.2003 tarih ve sayı 25053' de yayımlanan 97/23/EC Basınçlı

Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olacaktır.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

468-000 ÇABUK pİşİRME TENCERE GRUBU: (Ölçü: Ad.İhzarat:% 80)
0,3 Atmosfer buharla çalışır, beher göz çift cidarlı ve 25 mm. kalınlıkta 90 kg/m'
yoğunlukta taş yünü şilte (klor içerimi < i O ppm) ile yalıtılmış; menteşeli serbest
açılıp kapatılan kapağı; tencere tabanı iç sacına preste bombe From verilmiş; iç ve
dış buhar zarfı 2,0 mm. kapak, i ,5 mm. üst tabla 1,5 mm. 18/8 paslanmaz çelikten
kaynak işlemleri argon kaynağı ile yapılmış iç kazan taşlanarak polisaj edilmiş, ön
ve yan kaplamaları 0,80 mm. 18 kromlu paslanmaz çelikten; her tencerenin 40 mm.
pirineten krome edilmiş özel boşaltma musluğu, buhar giriş vanası, kondens dönüş

vanası, her iki göz için bir adet sıcak - soğuk su döner gagalı bataryası ile aşağıdaki

faydalı hacimlerde grubun işyerinde temini yerine rnorıtajı. Faydalı hacim tencere
ağzının 5 cm. alt seviyesinin altında kalan hacimdir.
Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 10.04.2002 tarih ve sayı

24722, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayımlanan 97/23/EC Basınçlı

Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olacaktır.

468-100

468-200

469-000

469-100

469-200

469-300

60+60 Litre

60+60+80 Litre

FRİTÖZLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

Havagazı veya LPG ile ısınan fritöz:
Et, patates, patlıcan kabak gibi muhtelif gıdaların bol yağ içerisinde kısa sürede
kızartılması için 18/8 paslanmaz çelikten. 85 cm. yükseklikte takriben i 5 litre yağ

kapasiteli yağ kabı soğuk mıntıkalı, LPG veya havagazı ile çalışır, tek veya çift
kızartma sepetli alt kısmı kapaklı ve içinde yağ toplama kabı mevcut; gaz brülörü,
pilot lambası; bunların vanaları, termostadı, solenoid vanası; yağ boşaltma musluğu

ve ayaklardayükseklik ayar elemanları ile işyerinde temini ve yerine montajı.

NotSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Elektrikli Fritöz:
LPG brülörü ve tesisatı yerine; asgari 4 kW.lık elektrikli ısıtıcılı tavanın diğer

özellikler 469- i OO'ün aynı olmak ve (termostadın kumanda alan uzaktan kumandalı

şalteri ve tablosu fiyatın dışında) olmak üzeretemini ve yerine rnontajı.

Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazlan
Yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir.

Fritöz; (Elektrikli, 36 Lt yağ kapasiteli) (TSE kalite belgeli)
Minimum 30 Kw gücünde, 2 havuzlu ve 4 sepetli, 36 lt yağ kapasiteli, cihaz gövdesi
i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı finişli saç, sepetler kızartma işlemine uygun telden
ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalı, yağ

haznesi yanmış yağ ve tortuların dibe çökmesi için soğuk bölgeli, termostat ile 100
i 80 "C arasında ısı kontrolü yapılan, havuzların her biri ayrı kumanda sistemi ile
bağımsız olarak kullanılan, termostatların yağ ile temas eden uçları Cr-Ni olan,
hazneden yağı boşaltmak için altında küresel vanası bulunan, çok maksatlı

kullanıma uygun olarak altına dolap korıabilen veya orta grup uygulamalar için
uygun bir karkas üzerine monte edilen, cihaza enerji girişi sağlayan veya giren
enerjiyi kesen ana kumanda şalteri, cihazda bir tehlike durumunda elektrik girişini

otomatik olarak kesen limit emniyet termostatı bulunan, tüm elektrik kumanda ve
kontrol donatımları uluslar arası standarda uygunolan fritözün işyerinde temini ve

5.886,50

6.815,40

1.455,00

2.168,30

5.343,20

123,20

123,20

16,00

16,00

14,80

12



o

Birim
Fiyat

No:

470-000

470-100

470-200

YAPILACAK işiN CiNSİ

montajı.
Not:Elektrikle çalışan cihazlar.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir.

Devirme tertibatlı tava, elektrikli ısınma:

Brülör ve tesisatı yerine en az takriben i O kW.lık elektrikli ısıtıcılı, termostatlı

tavanın (uzaktan kumandalı şalteri, tablosu fiyatın dışında kalmak üzere) temini,
yerine montaji, diğer özellikler 470-1Oü'ünaynı.

Not:Elektrikle çalışan cihazlar.Sarıayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

3.530,90

3.619,60

Montaj
Bedeli
YTL

46,80

46,80
470-300

470-400

471-000

Devirme Tertibatlı Tavan Elektrik ile Isınan; 80 Lt kapasiteli)
80 Lt kapasiteli, manuel devirmeli, 12 Kw gücünde, 800x900x850, 850x900x850
veya 900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı

finişli saç, şasesi 2 mm paslanmaz çelik saç, kapak kısmı paslanmaz çelik saçtan çift
cidarlı ve mukavemet açısından özel form verilmiş, tava tabanına alttan ikinci bir
homojen ısı yayıcı metal taban kaynak edilmiş, devirme tertibatı özel dişli

mekanizma ile kuvvet gerektirmeden kolaylıkla çevrilebilerı ve devirme açısı 85 O
olan, su doldurma musluğu, çok kademeli termostat ile 50-300 OC arasında sıcaklık

ayarlı, herhangi bir arıza durumunda otomatik olarak enerjiyi kesen limit terrnostatlı,
tavanın devrilmesi sırasında otomatik olarak elektriği kesen switch tertibatı bulunan
tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan
devirme tertibatlı tavanın işyerinde temini ve montajı
Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i \.0\.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir.

Devirme tertibatlı tava; (gaz ile Isınan;80 Lt kapasiteli)
80 Lt kapasiteli, manuel devirmeli, 18 Kw gücünde cihaz gövdesi i 8/8 Cr-Ni
paslarırnaz çelik taşlı finişli saç, şasesi 2 mm paslanmaz çelik saç, kapak kısmı

paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı ve mukavemet açısından özel form verilmiş, tava
tabanına alttan ikinci bir homojen ısı yayıcı metal taban kaynak edilmiş, devirme
tertibatı özel dişli mekanizma ile kuvvet gerektirmeden kolaylıkla çevrilebilerı ve
devirme açısı 85 OC olan, su doldurma musluğu, çok kademeli termostat ile 50
3000C arasında sıcaklık ayarlı, herhangi bir arıza durumunda otomatik olarak
enerjiyi kesen limit termostatı, tavanın devrilmesi sırasında otomatik olarak gazı

kesen switch tertibatı bulunan LPG veya doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat
gerektirmeden dönüşümü yapılan, gaz valflı, pilot alevii ve termokulplu olan, alevin
sönmesi halinde otomatik olarak gazi kesen emniyet ventili, gaz brülörü; boru
şeklinde tüm gazlarla çalışan, gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası

standarda uygun devirme tertibatlı tavanın işyerinde temini ve montajı.

Not:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

247 i 3, i 9.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

FffiINLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

~".~ ....

6.652,80 44,35

6.505,00 44,35

471-100 Fırın gaz ile çalışan: (TS- 616-1-2 EN 30-1-2 'ye uygun)
Takriben 90x90x i 65 cm. ebadında pasta, börek v.b. yiyecekleri pişirmek üzere üç
adet raflı, termostatlı, dış kaplaması J mm. kalınlıkta 1818 paslanmaz çelik, iç
kaplaması galvanizli sacdan, iki kaplama arası 30 mm. kalınlıkta iğnelerne yöntemi
ile özelolarak üretilen en az 50 kg/m' yoğunlukta beyazcam yünü ile yalıtımlı, 1.852,90 55,44
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Birim
Fiyat

No:

471-200

471-300

471-400

471-401

471-402

471-403

471-404

YAPILACAK işiN CiNSi

menteşeli, tek parçalı, kapısı paslanmaz çelikten çift katlı ve arası aynı kalınlık ve
nitelikte cam yünü ile izoleli alt kısmında 43 adet boru tipi LPG veya havagazı

brülörünü havi fırının ayaklarında kromajlı veya kadmiyum kaplamalı, yükseklik
ayar elemanları ve 3 ad. 1818 paslanmaz çelik 55x75x5 cm. ölçüsünde tepsisi ile
birlikte işyerinde temini, yerine montajı.
NotSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete OL .04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır.

Fırın, elektrikli 3 gözlü:
i 00xl05xl58 cm. dış ölçüde 3 ayrı (serbest) gözlü, kapakları alttan menteşeli olup
önüne doğru açılan; kapaklar çift cidarlı ve izoleli, her göze takriben 55x75 cm.
ölçüsünde i tepsi konabilen; her gözü alttan ve üstten toplam en az takriben 4 kW
gücünde elektrikli rezistansla, ısıtılan, termometre ve termostadı bulunan, dış

kaplaması 1,0 mm. 1818 paslanmaz çelikten (arka sac daha ince olabilir) çift cidarlı,

en az 30 mm. kalınlıkta iğnelerne yöntemi ile özelolarak üretilen en az 50 kg/m)
yoğunlukta beyaz cam yünü ile yalıtılmış fırının işyerinde temini, yerine montajı.

Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

Komple ekmek fırım:

Yaklaşık olarak 18 m2 pişirme alanlı; beher 4,5 m2.lik 4 adet gözü olan; her gözü
eşit sıcaklıkta olmasını teminen vantilatörle sıcak gazları sirküle ettiren; yaklaşık

olarak bir defada 400 adet 500 gr.lık ekmek pişirebilen; i 00 ekmek için mazot
sarfiyatı yaklaşık olarak i kg olan, mazot brülörü, çalıştırma tablosu, 200 litrelik su
ısıtıcısı ve her göze buhar verme tertibatı, mayalanma odası olan çelik konstrüksiyon
üzerine DKP sac kaplanarak yapılmış fırın kapakları paslanmaz çelikten ekmek
konan tablaların alt kısmı içi telli özel eternitten yapılmış; bütün dış cidarları uygun
kalınlıkta iğneleme yöntemi ile özelolarak üretilen en az 50 kg/m) yoğunlukta beyaz
cam yünü ile yalıtımlı termostatik kumandalı yaklaşık olarak 35 dakikada bir sefer
(ağız) ekmek çıkaran komple ekmek fırınının (günde 60-70 çuval un kapasiteli) 12
adet tablası ve i adet tabla taşıma arabasıyla birlikte işyerinde temini, yerine
montajı.

Konveksiyon Fırın; L.P.G. Propan veya Doğalgaz ile çalışan:

Cebri olarak sıcak hava dolaşımını sağlayan paslanmaz çelikten kanatlı fanı havi,
25x25x1.2 mm. ölçüsünde paslanmaz çelik kutu profilden imal edilmiş araba (20
GN 2/1 veya 40 GN III için.) ve tepsi taşıma raylanna sahip; yükseklik ayarlı rotil
ayaklı; dış yüzeyleri i mm. kalınlıkta 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten; pişirme kabini
ise 1.2 mm. kalınlıkta paslanmaz çelikten mamul; tepsi ray sistemi ve fan önü saci

günlük temizlik için sökülebilir şekilde yapılmış; pişirme kabininin etrafı 30 mm.
kalınlıkta iğnelerne yöntemi ile özelolarak üretilen en az 50 kg/m) yoğunlukta beyaz
cam yünü ile yalıtılmış; çift carnlı ve çift cidarlı kapılı; kapı ile pişirme kabini
arasında sökülebilir silikon lastik contalı; 0.55 kW termik korurnaiı elektrik motorlu;
atmosferik brülörlü; pilot + termokupul veya otomatik elektronik ateşlemeli; alev
sönrnesi halinde gaz akışını kesen gaz kontrol sistemli; kabin içi aydınlatmalı;

pişirme esnasında kapı açıldığı zaman fanın çalışmasını durduran emniyet sistemli;
kontrol panelinde, pişirme sıcaklık ayar termostatı ve kabin içi sıcaklığım gösteren
termometresi, otomatik nemlendirme sistemi ve pişirme süresi ayar düğmesini havi;
uyarı lambaları; özel koruma sigortaları ve reset butonu havi; silikon kablolu
konveksiyonlu fırının işyerinde temini, yerine montaji ve çalıştırılması. (Tepsi fiyata
dahil degildir)
NotSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır.

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak 6 adet GN1/l ebadında tepsi alabilecek kapasitede,
12000 kcallsaat gücünde brülörlü.

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak i Oadet GN III ebadında tepsi alabilecek kapasitede;
20.000 kcal/saat gücünde brülörlü,

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak 20 adet GN III ebadında tepsi alabilecek kapasitede;
30.000 kcallsaat gücünde brülörlü.

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak 24 adet GN iii ebadında tepsi alabilecek kapasitede;
34.000 kcal/saat gücünde brülörlü,

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

3.692,30

44.625,50

13.146,70

13.898,20

17.654,60

19.532,i O

Montaj
Bedeli
YTL

49,30

3.268,50

167,55

189,70

234,10

255,00
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471-405

471-500

471-501

471-502

471-503

47 i -504

471-505

ı::
471-600

472-000

YAPıLACAK İşiN CİNSİ

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak 40 adet GN III ölçüsünde tepsi alabilecek kapasitede;
40,000 kcallsaat gücünde brülörlü,

Konveksiyon Fırın; Elektrik ile Çalışan:

lsıtılması paslanmaz çelikten tüplü rezistanslar vasıtasıyla sağlanan; trifaze gerilimi
ile beslenen, diger özellikleri B.F.T. 471-400'e uygun olan fırının işyerinde temini,
yerine montaji ve çalıştırılması.

Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak 6 adet GN iii ölçüsünde tepsi alabilecek kapasitede; 8
kW gücünde elektrik rezistansla ısıtılan.

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak i Oadet GN III ebadında tepsi alabilecek kapasitede;
12 kW gücünde elektrik rezistansla ısıtılan.

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak 20 adet GN III ebadında tepsi alabilecek kapasitede;
20 kW gücünde elektrik rezistansla ısıtılan.

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak 24 adet GN iii ebadında tepsi alabilecek kapasitede;
30 kW gücünde elektrik rezistansla ısıtılan.

Yaklaşık 6 cm. aralıklı olarak 40 adet GN 1/1 ebadında tepsi alabilecek kapasitede;
40 kW gücünde elektrik rezistansla ısıtılan.

Fırın (Gaz ile Çalışan);(TS.616'ya uygun)
Cihaz gövdesi i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, şasesi 1,5 mm sac, fırın kapağı çift
cidarlı paslanmaz çelik ve izolasyonlu, LPG yada doğalgaz ile çalışabilerı ve
herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, fırın gaz valfı alevin sönrnesi
halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli ve pilot alevli, fırın içi
sıcaklığını farklı kademelerde kontrol edebilecek termostatik yapıda, fırın brülörü
paslanmaz boru şeklinde ve tüm gazlarla çalışabilecek yapıda, otomatik ateşleme

butonlu, GN 2/1 tepsi alabilecek ölçülerde, 8 Kw gücünde, bir tepsi pişirme

kapasiteli, fırın içi alüminize sacdan ve Oç tepsi raflı, homojen sıcaklık dağılımına

uygun özel dizayn edilmiş alüminize taban saclı, tüm gaz kumanda ve kontrol
donanımları uluslararası standarda uygun olan fırının işyerinde temini ve montajı.
Not.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır.

IZGARALAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

21.410,90

10.893,30

13.146,70

18.781,80

2 i .035,20

22.912,70

3.104,60

Montaj
Bedeli
YTL

317,90

167,55

189,70

234,10

255,00

317,90

51,70

()

472-100

472-200

472-300

472-400

lzgara tezgah üzerine konulan tipte:
Takriben 50xl00x25x cm, dış ölçüde, LPG ile çalışır. 50xl00 cm. ölçüde üstü
oluklu pik dökümden ızgarası, altında iki adet LPG beki ve vanaları, ön tarafından

yağ toplama kabını ihtiva eden, yan kaplamaları 1818 paslanmaz çelik sacdan,
ızgaranın temini, yerine montaj i .

Not.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Izgara, kendinden davlumbazlı:

50x i 00x25/1 i 5 cm. ön tarafı yarı açık, paslanmaz çelikten kendinden davlumbazlı

ızgara, diğer özellikler 472- i OO'deki gibi

Kömürlü ızgara, kendinden davlumbazlı:

50x100x25/115 cm. dış ölçüde, takriben 50xl00 cm ölçüde demir lamalardan
ızgarası, ızgara altında 2 adet içi tuğla kaplı kol ve ateş çekrnecesi, üstünde
kendinden davlumbazı olan, dış kaplamaları 1818 paslanmaz

Izgara (Elektrikli);
Minimum 12 Kw gücünde, düz taşlanmış platinalı, cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni
paslanmaz çelik taşlı finişli sac, iç aksarnı alüminize sac, kızartma yüzeyi önünde
yağ toplama kanallı ve tahliyeli, yüzeyde biriken yağı paslanmaz çelik çekrnece
içinde toplayıp kolaylıkla temizlenebilen, yağın çevreye sıçramasını önleyecek
şekilde üç kenarı paslanmaz sac panelli, kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile
bağımsız olarak kontrol edilen, çok kademeli termostat ile 50 - 3000C arasında

sıcaklık ayarlı ve 3500C emniyet termostatlı, ızgaraya enerji girişini yada giren
enerjiyi kesen ana kumanda şalterli, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları

uluslararası standarda uygun olan ızgaranın temini ve yerine montaj ı.

Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete

724,40

805,70

836,50

3,753,90

22,20

22,20

22,20

20,90
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472-500

YAPILACAK İşİN CİNSİ

i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

Izgara (Gaz ile Çalışan);

Minimum 14 Kw gücünde, düz taşlanmış platinalı SOOx900xS50, S50x900x850 veya
900x900x850 mm. ebadında, cihaz gövdesi i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı finişli

sacdan diger iç aksarnı alüminize sac, kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanaılı

ve tahliyeli, yüzeyde biriken yağı paslanmaz çelik çekmece içinde toplayıp

ternizlenebilen, yağın çevreye sıçramasmı önleyecek şekilde üç kenan paslanmaz
çelik panelli, kızartma yüzeyi iki ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol
edilen, gaz muslukları, pilot alev, minimum-maksimum alevii ve termokulplu alevin
sönrnesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventili, gaz brülörü
boru şeklinde ve tüm gazlarla çalışabilerı, otomatik ateşleme butonlu, LPG veya
doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan tüm,
gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan ızgaranın

temini ve yerine montaj ı.

Not:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

3.659,00

Montaj
Bedeli
YTL

20,90
473-000 SÜTKAYNATMA KAZANI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

Çalışma basıncı 0.3 Atmosfer, faydalı hacmi 200 litre bu hacme ilave olarak i Ocm.
taşma, köpürme tolerans yüksekliği olan, iç kazan 2,0 mm. kapak i ,5 mm. dış buhar
zarfı, 2,0 mm. % IS krom ve % S nikelli paslanmaz çelikten buhar zarfının dışı 30
mm kalınlrğmda iğnelerne yöntemi ile özelolarak üretilen en az 50 kg/m'
yoğunlukta beyaz cam yünü ile yalıtılmış üzeri 0,60 mm. kalınhğmda % 18 kromlu
paslanmaz çelik ile kaplanmış bir adet 25 mm. buhar giriş vanası, bir adet 20 mm.
kondens ayırıcısı, bir adet döner gagalı bataryası., bir adet buhar zarfı, hava atma
pürjörü, bir adet tencere içi hava atma pürjörlü süt kaynatma kazanının iç kazanın

dibi presle ters bornbe verilmiş; tencere ağız flanşı en az i ,5 mm. kalmlığmda 18/8
paslanmaz çelikten preste yapılmış kapak tek veya iki parçalı olarak imal edilmiş,

kapağa veya ağız flanşına tespit edilen 50 devir/min takriben 0,37 kW gücünde
redüktörlü karıştırıcı motoru ve direkt akuple paslanmaz çelikten karıştırıcı mili ve
iki adet pervanesi; tencerenin üzerine oturacağı dökümden veya sacdan yapılıp

galvanizlenmiş ayak kısmı ile birlikte kaynak işlemleri argon kaynağı ile yapılıp, iç
kazan ve ağzı taşlanarak polisaj yapılmış olarak, 50 litre hacminde galvaniz sacdan
flatörlü soğuk su rezervuarı, soğutma suyunun buhar zarfına giriş yeri ve vanası,

çıkış yeri ve vanası ile birlikte iş yerinde temini ve montajı.
Not: Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
10.04.2002 tarih ve sayı 24722 , 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayımlanan

97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olacaktır.

, i

V

473-101

473-102

474-000

475-000

475-100

200 L. kapasiteli

300 L. kapasiteli

YOGURT MAYALAMA DOLABI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Takriben SOx90x i SO cm. ölçüde profil borudan galvanize şase yapılıp dıştan ve içten
O,S.1ik galvanizli sac kaplaması, arasının 2,5 cm. kalınlıkta iğneleme yöntemi ile özel
olarak üretilen en az 50 kg/m' yoğunlukta beyaz cam yünü ile yalıtılması, alt
kısmında yeterli miktarda otomatik sıcaklık ayarlı, kanatlı boru ile ısıtmalı; 4 sıra

alttan sert ağaçla takviyeli galvanizli sac rafı; ayaklarında krom veya kadmiyum
kaplamalı yükseklik ayar elemanları; galvanizli sacla çift cidarlı, arası izole edilmiş

yana açılan ve kapandığında fazla sızdırma yapmayacak şekilde yapılmış kapılarıyla

birlikte işyerinde temini, yerine montajı.

BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret. Bakanhğı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

Bulaşık yıkama makinası:(*)

Saatte takriben 500 adet tabak yıkayabilecek nitelik ve kapasitede yıkama sistemi:
tabaklar paslanmaz çelikten kasalara konduktan sonra makinaya elle verilecek ve
makina dahilinde en az 0,75 kW gücünde trifaze tam kapalı elektrik motoru ile
tahrik edilen uygun basınç ve debideki bir motopompun sevk edeceği yıkama

solüsyonu ile yıkanacak ve daha sonra bir kol ile kumanda edilen ve bina sıcak su
şebekesinden sıcak su alan durulama tesisatı ile durulanacaktır. Yıkanmış olan tabak

4.684,10

5.487,30

2.261,95

4.507,80

104,70

104,70

IOS,40

154,00

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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kasalarının makinadan çıkarılması yine el ile olacaktır. Makinaların şasesi galvaniz
malzemeden, bütün sac kısımları i mm. kalınlıkta 18/8 CrINi olacaktır. Yıkama ve
durulama depo hacmi en az 90 L. tesisatı pasa karşı dayanıklı pirinç ve galvanizden
yapılacaktır. Makina üzerinde bir sıcak su bir buhar vanası; bir adet termometre
ayrıca yıkama, durulama ve boşaltma işlemlerini yaprnağa mahsus etanj kumanda
butonları veya kolları bulunacaktır. Beheri e 22 cm ölçüde 8 tabağı alabilen üç adet
paslanmaz çelikten tabak kasası, paslanmaz çelikten ayrı bir ölçüde bir adet çatal,
bıçak, kaşık, kasası ve bir adet de bardak kasası birlikte verilecekti. Depodaki suyun
taşma ve boşaltma tesisatı olacaktır. Çalıştırma durdurma butonu fiyata dahil;
(Manyetik şalteri, sigortalan. sinyal lambaları ve benzeri teferruatıyla kompIe etanj
tablosu fiyatın dışında kalmak şartıyla) işyerinde temini yerine montajı.

Bulaşık Yıkama Makinası:

Takriben 1000 tabak/h, kapasitede pompası takriben i, i kW güçte, beheri 22 cm. "
ölçüsünde 16 tabağı alabilen, üç adet tabak kasası aynı ölçüde bir adet çatal, bıçak,
kaşık ve bir adet bardak kasası ile birlikte diger özellikler 475· i OO'ün aynı. (Depo
hacmi 1i Olitre.)

Bulaşık Yıkama Makinası:

Bir saatte 2000 adet tabak ve muadili miktarda çatal, kaşık, bıçak veya bardağı

yıkama kapasitesinde olacaktır. Tabaklar birinci kademede yıkama solüsyonu ile
yıkanacak ve ikinci kademede durulanacaktır. Her iki kademe için en az 1.1 kw
gücünde, uygun basınç ve debide pompalar kullanılacaktır. tabaklar kasalara
konduktan sonra zincirli bir tahrik sistemi vasıtasıyla makina dahilinde hareket
edecektir. Bu zincir sistemi en az 0.55 kW gücünde, zincir hızı 2 m.zmin, redüktörlü
ayrı bir motordan hareket alacaktır. Makinanın şasesi galvanizlenmiş lama veya
profillerden yapılacak, tanklar ve üst kapak en az ı mm. 18/8 CrINi, mobilya ise en
az 1 mm. 18 Cr paslanmaz çelik olacaktır. Tanklar dış kaplama ve makinanın her iki
başın da olmak üzere en az 100 cm uzunluktaki sehpaları paslanmaz çelikten mamül
olacaktır. Makinanın üzerinde sıcak su, buhar vanaları ve termometreleri
bulunacaktır. Makina ile birlikte paslanmaz çelikten e 22 cm. tabaklardan i 6 adedini
alabilecek ölçüde 4 adet tabak, bir adet çatal, kaşık, bıçak ve bir adet bardak kasası

verilecektir. Tankların her birinin taşma ve boşaltma tertibatı olacaktır. Çalıştırma ve
durdurma butonu fiyata dahilolmak üzere, (her motor için bir adet termik ve
manyetik koruyuculu şalteri, sigortaları, sinyal lambalarını ihtiva eden etanj tablosu
fiyatın dışında kalmak üzere) işyerinde temini ve yerine montajı. Yıkama deposu:
200 L. durulama deposu 160 L.

500Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:

Her periyotta 50x50 cm. yıkama sepeti ile nominal (azami teorik) olarak 500 adet
tabağı veya 200 adet şelf servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, asgari 59x60x80
cm. ölçülerinde makinanın çalışması otomatik ve termostatik kontrollü olup en az 2
farklı programa haiz, gövdenin tamamı ve boyler 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten
mamul, yıkama tesisan, yıkama kolları, durulama kolları, püskürtme memeleri ve
kırıntı süzgeçleri, paslanrnaya, deterjana ve sıcak suya dayanıklı plastik malzemeden
veya 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten imal edilmiş, yıkama pompası paslanmaya ve
deterjana dayanıklı plastik malzemeden mamulolup sessiz çalışacak şekilde motora
direkt akuple, pompa motor gücü en az 500 Watt ,.yıkama tankı en az 12 Litre
hacminde 45-55 OC sıcaklıkta su temin edecek şartlarda en az 1500 Watt paslanmaz
ısıtıcılarla donatılmış, yıkama, kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere
döner veya sabit kollarla temiz yıkama yapacak şekilde düzenlenmiş, yükleme
boşaltma kapağı öne açılır tipte, durularna, en az 5 litre hacimli boylerdeen az 4500
Watt paslanmaz ısıncı ile temin edilen 80-85 OC sıcaklıkta suyun pülverize edilmesi
ile sağlanacak, durulama, kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere döner
veya sabit kollarla durulama yapacak şekilde düzenlenmiş,.yıkama ve durulama
işlemlerinin yapıldığı bölümde su kirlenmesini azaltıcı kınntı süzgeçleri, pompa
emiş hattında kırıntı süzgeçlerinden geçen pislikleri tutucu emiş filtresi bulunacak,
makinanın, işletme tarafından sağlanması gereken beslemesuyu azami 7Fr. Sertlikte,
2-4 bar basınçta ve 45-50 OC sıcaklıkta olmalı, 220 volt veya 380 volt, 50 Hz.
Şebeke hattına baglanarak çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayarı

elektrik panosu makine üzerine monteli olmak üzere, yükseklik ayarlı ayaklara haiz,
kapı emniyet sivieli, ısı ve deterjana dayanıklı plastik veya plastik kaplı çelik telden
yapılmış bir adet tabak, bir adet çatal-kaşık ve bir adet bardak sepeti ile birlikte
makinanın işyerinde temini, montaji ve çalışır halde teslimi.

1000Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:

Her periyotta 50x50 cm yıkama sepeti ile nominal (azami teorik) olarak i 000 adet

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

5.446,10

10.403,80

5.325,90

6.741,50

Montaj
Bedeli
YTL

173,80

192,50

189,70

211,90
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tabağı veya 400 adet şelf servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, makinanın

çalışması otomatik ve termostatik kontrollü olup en az 3 farklı programı

haiz.gövdenin tamamı ve boyler ı 8/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten mamul, yıkama

tesisatı, yıkama kolları, durulama kolları, püskürtme memeleri, ve kırıntı süzgeçleri,
paslanmaya. deterjana ve sıcak suya dayanıklı plastik malzemeden veya 18/8 Cr-Ni.
paslanmaz çelikten imal edilmiş,.yıkama pompası paslanmaya ve deterjana dayanıklı

plastik malzemeden mamulolup sessiz çalışacak şekilde motora direkt akuple,
pompa motor gücü en az 800 Watt, yıkama tankı en az 30 Litre hacminde 50-55 OC
sıcaklıkta su temin edecek şartlarda en az 3000 Watt paslanmaz ısıtıcılarla

donatılmış, yıkama, kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere döner veya
sabit kollarla temiz yıkama yapacak şekilde düzenlenmiş, durulama, en az 6 litre
hacimli boylerde en az 6000 watt paslanmaz ısıtıcı ile temin edilen 80-85 OC
sıcaklıkta suyun pülverizeedilmesi ile sağlanacak; durulama, kapalı bir kabin içinde
altta ve üstte olmak üzere döner ve sabit kollarla durulama yapacak şekilde

düzenlenmiş, yıkama ve durulama işlemlerinin yapıldığı bölümde su kirlenmesini
azaltıcı kırıntı süzgeçleri, pompa emiş hattında kırıntı süzgeçlerinderı geçen pislikleri
tutucu emiş filtresi ve taşma tahliye tesisatları bulunacaktır. Makinanın, işletme

tarafından sağlanması gereken besleme suyu azami 7 Fr. sertlikte, 2-4 bar basınçta

ve 45-50 OC sıcaklıkta olmalı, 380 volt , 50 Hz. Şebeke hattına bağlanarak

çalışabilecek makinanın otomatik çalışmasını sağlayarı elektrik panosu makine
üzerine monteli olmak üzere, yükseklik ayarlı ayaklara haiz, kapı emniyet sivicli, ısı

ve deterjana dayanıklı plastik veya plastik kaplı çelik telden yapılmış üç adet tabak,
bir adet çatal-kaşık ve bir adet bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini,
montajı ve çalışır halde teslimi.

2000 Tabak / Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:

Her periyatta 50x50 cm. yıkama sepeti ile nominal (azami teorik) olarak 2000 adet
tabağı veya 800 adet şelf servis tepsisini yıkayabilecek kapasitede, makinanın

çalışması otomatik ve termostatik kontrollü, sepetler makina içinde ileri geri hareket
edebilen özel bir paslanmaz çelik konveyörle taşınarak, makinanın yıkama, yıkama

ve durulama bölümlerinden geçirilerek yıkanmış, durulanmış olarak makinayı terk
edecekler, gövdenin tamamı ve boyler i 8/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten
mamul,.yıkama tesisatı, yıkama kollan, durulama kolları, püskürtme memeleri ve
kırıntı süzgeçleri,paslanmaya.deterjana ve sıcak suya dayanıklı plastik malzemeden
veya 18/8 Cr-Ni. paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, yıkama pompası

paslanmaya ve deterjana dayanıklı plastik malzemeden mamulolup sessiz çalışacak

şekilde motora direkt akuple, pompa motor gücü en az 1500 Watt olacak, ön yıkama

tankı en az 50 Litre hacminde 35-40 OC sıcaklıkta su temin edecek şartlarda ve
elektrikli ısıtıcısız olarak donanmış, yıkama tankı en az 80 Litre hacminde 50-55 OC
su temin edecek şartlarda en az 6000 Watt paslanmaz ısıtıcılarla donatılmış, yıkama,

kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere sabit kollarla temiz yıkama yapacak
şekilde düzenlenmiş, makinanın ön yüzünde bir kontrol ve temizlik kapağı olacak,
durulama, asgari 12 litre hacimli boylerde en az 12000 Watt paslanmaz ısıtıcı ile
temin edilen 80-85 OC sıcaklıkta suyun pülverize edilmesi ile sağlanacak, durulama,
kapalı bir kabin içinde altta ve üstte olmak üzere sabit kolla durulama yapacak,
makine içinde sepet oldugu zaman çalışacak şekilde dizayn edilecek, ön yıkama ve
yıkama işlemlerinin yapıldığı bölümde su kirlenmesini azaltıcı kırıntı süzgeçleri,
pompa emiş hattında kırıntı süzgeçlerinderı geçen pislikleri tutucu emiş filtresi ve
taşma tahliye tesisatları bulunacak, konveyör 370 watt gücünde 2 farklı hız kademeli
redüktörlü motor grubu ile tahrik edilecek olup makine kapasitesi en düşük hız

kademesinde elde edilecektir. Makinanın, işletme tarafından sağlanması gereken
besleme suyu azami 7Fr sertlikte, 2-4 bar basınçta ve 45-50 OC sıcaklıkta olmalı,

380 Volt, 50Hz. Şebeke hattına bağlanarak çalışabilecek makinanın otomatik
çalışmasını sağlayan elektrik panosu makina üzerine monteli olmak üzere, yükseklik
ayarlı ayaklara haiz, kapı emniyet sivicli, ısı ve deterjana dayanıklı, plastik veya
plastik kaplı çelik telden yapılmış üç adet tabak, bir adet çaral-kaşık ve bir adet
bardak sepeti ile birlikte makinanın işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

2000 TabaklSaatlik Kurutma Tünelii Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:

475.600 pozunda tarif edilen makinaya ek olarak tezgah üstü montajlı veya ayaklı,

kaplama ve suyla temas eden yüzeyleri 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik kurutma kabinli,
kurutma işleri kabin içinde paslanmaz çelik radyal bir fan ile en az 6000 Watt.
gücündeki paslanmaz çelik özel ısıtıcılarla ısıtılan havanın yıkanmış malzemeleri
taşıyan sepetin üzerine sevk edilmesi ile sağlanan kurutma tünelli tam otomatik
bulaşık yıkama makinasının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

YEMEK pişİRME OCAGI: (Kuzine) (Ölçü: m2: İhzarat: % 80)

Montajh
Birim Fiyat

YTL

15.030,40

19.189,60

Montaj
Bedeli
YTL

379,50

466,90
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Aşağıdaki fiyatlar kuzinenin i m2'sinin montajlı birim fiyatıdır.

Kömürlü kuzine: (TSE kalite belgeli).
Yerli malı: 2 m2'lik olan 200x i 00 cm ölçüsünde, 70 cm, yüksekliğinde; kenarları içe
dönük 40x40x5 mm.lik köşebentren geçmeli kaynaklı iskeleti, iskeletten en çok 100
cm.de i dikme takviyeleri, kapakların iki tarafına da takviyeler konacak, demir
dökümden yapılmış ateş ve kül kapakları bu dikmelere cıvata ve somunla monte
edilecek; 2 mm. kalınlıkta yan saçları köşebent iskelete kaynaklı; en az 30 cm.
genişlik, 60 cm. uzunlukta demir döküm ızgaralı, cehennemliğin en az 6 cm.
kalınlıkta ateş tuğlası ile (Hiç bir sac yüzeyaçık kalmayacak şekilde) Örülrnesi; en
az LO mm. 0 veya 10xlO mm.lik kareden LO cm. aralıklı demir ızgara ile 3 göze
bölünmüş iki fırını; duman kanallarının dışa gelen cidarlarının 6 cm. kalınlığında

ateş tuğlası ile içten örülmesi, duman kanallarının hiç bir yerde kesitinin i Ocm.den
az bırakılmaması;demir döküm duman ayar klapeleri konması;fırın üstünde ince
kısımlarının en az 20 mm. sınırlı kısımda kalınlık 40 mm. olan, ocak üstünde ise
ince kısımlar en az 30 mm. sınırlı kısımdan en az 50 mm. kalınlıkta olan, iç içe
geçen üç değişik çapta açılabilen. En az 5 adet pişirme gözlü döküm üst plakaları

(buhar yandan köşebentlere ortadan demir döküm kayıt üzerine oturacaktır); üst
kemer etrafında dolanan lama en az 70x i O mm.lik olacak ve buna konsolla
tutturulmuş 25 mm.lik nikelajlı ve plaka seviyesinden yukarıya taşmayan yan
koruma boruları olan, yere değen etek kısmında sac üzerine dolanan alttaki
köşebendin dik kenarında en çok 20 cm. ara ile cıvata ve somunla tutturulmuş 50x5
mm.lik lama, köşelerinde kenet makinesinde döndürülmüş sac köşebent bulunan;
kuzinenin köşebent dışından ölçülmek ve fiyatlandırılmak üzere imali ve yerine
montesi çalışır halde teslimi, (cehennemlik ve fırın adedi kuzine büyüklüğüne göre
çoğaltılabilir, ölçüsü değiştirildiği taktirde verilecek proje tasdik edildikten sonra
imal edilir), sac yüzeyleri dıştan ateşe dayanıklı soba boyası ile iki kat boyanmak
şartıyla işyerinde temini yerine montajı. NOT: Ayrıca merkezi sıcak su tesisatı

bulunmayan ve kömürlü kuzine bulunduran küçük ünitelerde sıcak su ihtiyacını

karşılamak için, kuzine içine, tip projesine göre borudan duvar (serpantin) yapılması
halinde 476- i OO'deki montajlı birim fiyatlar % 20 zamlı olarak uygulanır.

Brülörlü kuzine: (TSE kalite belgeli).
Kömürlü kuzinede yazılı bütün özelliklere haiz olacaktır; ızgara, ateş ve kül
kapakları yerine brülör montaj kapağı ve bunun iki tarafına da köşebent takviyeler
konarak en az 5 mm. kalınlıktaki sacdan yapılmış kapak, cıvata ve somunla monte
edilecek, ayrıca patlama kapağı bulunacak, ateş hücresi tabanı da ateş tuğlası ile
örülecektir. Sac yüzeyler dıştan ateşe dayanıklı soba boyası ile iki kat boyanır. Diğer

özellikler B.F.T 476- i OO'de belirtildiği gibi. Fırın termostat kumandalı olacaktır.

Not.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

HAVA GAZLI VEYA DOGAL GAZLI KuzİNE: (TSE kalite belgeli).
Yerli malı; 2 m2.lik olan 200xl00 ebadında 80 cm. yüksekliğinde kenarları içe
dönük, 40x50x5 mm.lik köşeberıtten geçmeli, kaynaklı iskeleti ve en çok 100 cm.de
bir dikme takviyeleri altında ayakları 2 mm kalınlıkta yan sacları köşebenrten

iskelete kaynaklı, en az i O mm 0 veya i Ox i O mm. kareden ı O cm. aralıklı demir
ızgara ile üç göze bölünmüş altında gaz bekleri bulunan iki fırın; en az 20 mm.
kalınlıkta 4 küçük (40x40 cm.den ufak olmayan) ve bir büyük (55x55 cm.'den ufak
olmayan) üzerleri ızgara çıkıntılı 5 açık gözlü demir döküm üst plakları plaklardan
gayri üst yüzeyi teşkil eden kısım 3 mm.'den az olmayan sac ile kaplı (buhar
esnekliğe meydan vermeyecek tarzda iskeletteki yatay konstrüksiyon Uzerine
oturtulacaktır.) Plakların altlarında demir döküm gaz bekleri; bunların altında

temizlik tepsileri (küçük plakanın altına rastlayan 45 cm. büyük plaka altına

rastlayan 60 cm.den az ende olmaz) Üsteki 5 gaz bekinin otomatik ateşleyen ve tek
muslukla kumandalı bulunan pilot alevi tertibatlı (fırınlara pilot lambası konulmaz);
Bek musluklarını besleyen kuzinenin dışından döşenmiş olan 32 mm.lik besleyici
gaz borusu; beklere kumanda eden, ayarlanabilen pirinçten gaz muslukları, üst kenar
etrafında dolanan lama en az 70x i O mm. olacak; yalnız gaz borusunun bulunduğu

kenara rastlayan kısımda lamaya konsolla tutturulmuş 25 mm.lik nikelajlı ve plaka
seviyesinden yukarıya taşmayan gaz borusunu koruyan yan koruyucu boruları

bulunacak; köşelerde kenet makinesinde döndürülmüş sac köşebent; sac yüzeyler
için içten ve dıştan ateşe dayanıklı iki kat soba boyası ile boyanır. BFT 476-100'deki
gibi ölçülmek ve fiyatlandırılmak üzere işyerinde temini, yerine montajı. Fırını

termostat kumandalı olacaktır. NOT: Havagazı veya doğalgaz ve L.P.G
kuzinelerindeki ana bek 1,5 m2.1ikleriçin \20 litre; 2 m2.likler için ISO litre; 3

Montaj lı

Birim Fiyat
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984,90

999,10

1.083,50

Montaj
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92,70

92,70

\0\,00
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Birim Montajlı Montaj
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No: YTL YTL

m2.likler 200 litre hacminde, i OoC su doldurulmuş tencereyi takriben 45 dakikada
kaynatacak kapasitede; diger bekler kendi ana bekinin yarısı kadar kapasitede
olacaktır. Alanı verilen alanların arasına isabet eden kuzinelerde bek kapasitelere
enterpolasyon veya ekstrapolasyonla tespit edilecektir. Havagazı ve L.P.G

.'f'~:'~.';t:'
.~:.,c:...~:...~~

kuzinelerinde dış yüzleri 1.2 mm kalmlığında Cr 18/8 paslanmaz çelik sacla
kaplandığı taktirde montajlı birim fiyatları 120.000.000 TL. artırılacak montaj

(;f{ ((t:~
",.~~':' '","~

bedelleri artırılmayacaktır. .~ '~'\
NotSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı ;;';.\r,~\\24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır. r ; t::.:. .<.';g

,ı:') / ,'\; lt":::' ~

476-400 L.P.G'1i (bütan gazlı) kuzine: (TSE kalite belgeli) \; "::" -··0".:···...; -: .~ .rII
Havagazlı kuzinede yazılı bütün özellikler haiz olacaktır.; Sadece besleyici gaz ,'-'ii:' ....;. f.' ~~ .
borusu gerekli çapta takılabilir, sac yüzeyler içten ve dıştan ateşe dayanıklı hale •~.. i:..~-.. -1 :~ :.":.,~;~ .!ft..Y:.

getirilecektir; BFT 476-100'deki gibi ölçmek ve fiyatlandırılmak üzere işyerinde ~),~ -. -s' ~

temini, yerine rnontajı, fırın termostat kumandalı olacaktır.

NotSanayi ve Ticaret Bakanhğı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053' de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır. 1.139,30 101,00

476-500 YER OCAGI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).
1.5 mm et kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten taşıyıcı gövdeli yağ toplama veya
taşma kabı ilaveli, ısı kapasitesi 12500-16000 Kcal/h'lik çift yanışII LPG'li üst
plakaları pik dökümden yer ocağmın, işyerinde temini ve çalışır vaziyette yerine
morıtajı.

Not.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır.

476-501 600x600x500 mm. ölçülerinde 872,00 29,70
476-502 600x800x500 mm. ölçülerinde 929,00 29,70
476-600 çay Ocağı; LPG, Propan veya Doğalgaz ile Çalışan:(Ölçü : Adet. ; İhzarat : %

80)
Su kazanı 0,60 mm kalınlıkta i 8/8 Cr-Ni paslanrnaz çelikten argon ark kaynağı ile
imal edilmiş; ocak gövdesi i mm kalınlıkta fırın boyalı DKP saçtan bekleri olan; her
bek için bağımsız gaz ayar valf1erine haiz; gaz hortum girişi sağdan ve soldan
sağlanabilen , kazanı aküterm alüminyum tabanlı, kazan suyu sıcaklığım gösteren
termometresi, kazan suyu seviyesini gösteren seviye göstergesi ile donanlı, kazan
üstünde 3 adet demlik oturma yuvalarına sahip, kromajlı pirinçterı yapılmış rnusluğu

ile birlikte çay ocağının iş yerinde temini.
NotSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazıar Yönetmeligine uygun olacaktır.

476-601 35 It.kazan hacminde 281,60 20,20
476-602 40 lt kazan hacminde 295,80 20,20
476-603 50 lt kazan hacminde 317,20 20,20
476-604 55 lt kazan hacminde 335,00 20,20
476-700 çay Ocağı Elektrikli:

Tamamı i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten mamul; termostat kontrollü, sıcaklık ayarı

sağlanmış, yan tarafından i adet 1000 Watt gücünde ısıtıcı pleyti olan, 220 Volt, 50
Hz şebeke gerilimiyle beslenen, besleme kabloları silikon yalıtkanlı ve topraklı priz
ile kullanılan, diger özellikleri B.F:T. 476.600'e uygun olan çay ocağının işyerinde

temini.
Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

476-701 12 lt kazan hacminde, 700 Watt gücünde i adet paslanmaz rezistanslı 297,00 20,20
476-702 25 lt kazan hacminde, 1000 Watt gücünde 2 adet paslanmaz rezistanslı 333,80 20,20

476-703 45 lt kazan hacminde, 1500 Watt gücünde 2 adet paslanmaz rezistanslı 389,70 20,20

476-800 Tam Otomatik İbreli Baskül : (Ölçü: Adet. : İhzarat % 80)
Takriben 30-45 cm çapında 360 derece dönebilen çok turlu ibreli gösterge kafasına

sahip, ibreli gösterge kafası alt taraftan 2 adet kilit ile tespitli; gövde, kolon ve
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platform fırın boyalı DKP saçtan mamul; yüksekliği ayarlanabilir ayaklar vasıtasıyla

zemine terazili olarak oturan; takriben 62-64 Rockwell sertlikte çelik bıçaklara ve
akik taşından yapılmış yataklara sahip; mekanik olarak herhangi bir ön ayar
yapılmaksızın anında tartı yapabilme özellikli, tam otomatik ibreli baskülün
işyerinde temini.

Cekeri Taksimat Takribi Ebatı (cm)

476-801 50 20 62x8.5x105 2.364,30 20,60
476-802 150 50 76xl 12xl 80 2.493,80 42,35
476-803 300 100 92x127x180 2.760,00 62,90
476-804 500 200 92xl27xl80 2.948,80 83,50
476-810 Tam Otomatik Elektronik Baskül:

Takriben 80xl IOxl25 cm ölçüsünde; 6 haneli, 20 mm yüksekliginde kırmızı LED
gösterge ağırlık ekranı olan; sıfırlama ve dara alma tuşlarına sahip; sıfır ve dara
sinyal lambaları ile donatılı, tam çekerine kadar ve üst üste dara alabilme özellikli,
220 Volt AC, 50 Hz. şebeke gerilimi ile beslenen, gerektiğinde 12 Volt, DC akü ile
çalıştırılabilen, tartı sayısı ile toplam ağırlık tutarını alma tuşlarına sahip, diger
özellikleriB.F.T. 476.800'e uygun olan elektronik baskülürı işyerinde temini.

.Cekeri Taksimat

476-811 100 20 3.689,30 42,35
476-812 200 50 4.058,30 62,90
476-813 300 100 4.242,30 83,50
476-814 500 200 .,:'"~:';:·g:'59.ı,,70 104,10
476-900 Kuzine;(Elektrik ile Çalışan (TSE kalite belgeli) ;":<7' L·,~"

~Minimum 19 Kw gücünde,4 adet kare pleytli, 800x900x850, 850x900x850 veya ' .
900x900x850 mm ebadında, dış kaplama 18/8 Cr-Ni Paslanmaz çelık, dışt~

..: ~.... .,.. .... .;!1.-. ~\,::~, J.", ~~.-. "-" ıı.

~.~görünmeyen tüm saclar alüminize sac, pleytler en az iki kademeli şalterlerle degişik.

;~~.~~ti~);konumlarda ayrı ayrı çalışabilen, ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda 1}'e< ~ ";~

kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde teminii'e'; t~t! ı
~ı ' JLmorıtajı. "ı,

Not:Elektrikle çalışan cihazlar.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazet~;: ~:i;~~'~~~:;~':~),
,~

"i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları
<~

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir. '~~'6~673,20 98,00
476-901 Kuzine; (Gaz ile Çalışan) (TSE kalite belgeli)

Minimum 30 kw gücünde,4 adet açık ocaklı, 800x900x850, 850x900x850 veya
900x900x850 mm ebadında, dış kaplama i 8/8 Cr-Ni Paslanmaz çelik, LPG veya
doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, gaz
muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev özelligine sahip ve alevin sönmesi
halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brülörleri tüm
gazlarla aynı kapasitede çalışan, her brülör için pilot tutucu ve termokulplu mevcut
ve brülör altında emaye kaplı yağ toplama tepsileri olan, tüm gaz kumanda ve
kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve
montajı.

NotSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.032003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeligine uygun olacaktır. 5.676,10 98,00

477-000 DAVLUMBAZ: (Ölçü: m2. İhzarat: % 80).

477-100 Davlumbaz filtresiz:(*)
i kat sulyen ve iki kat yağlı boyalı demir konstrüksiyonlu üstü 1,5 mm.lik sacdan ve
etrafı buzlu camlı istenilen ölçüde ısı yayıcı cihaz üst yüzü ile davlumbaz alt yüzü
arasındaki yükseklik farkının % 50'si kadar yatayolarak dışarı taşacak şekilde

yüklenicinin tasdik ettireceği resme göre yaptırılarak yerine montajı, her türlü
malzeme ve işçilik dahil tam ve tekrnil teslimi ölçüde en büyük yatay kesit alanı esas
alınacaktır. 188,10 25,30

477-200 Davlumbaz filtreli;(*)
Tip projesine uygun olarak filtreli imali yerine montajı, diger özellikler BFT 477-
i OO'ün aynı, aspiratörüve hava kanalları fiyatın dışındadır. 240,90 30,80

477-300 DAVLUMBAZ FİLTRESİz (Paslanmaz Çelikten): (Ölçü: m2; İhzarat: % 80).
Tamamı i mm. et kalınlığında 1818 paslanmaz çelikten imal edilmiş köşe

669,10 27,80

(*)2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak
şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre) duvara veya tavana
monte edilecek davlumbazın temini ve yerine montaj ı. (Baca basıncın!

düşürmeyecek). (Ölçüde en büyük yatay kesit alanı esas alınacaktır.

477-400 DAVLUMBAZ FiLTRELi (Paslanmaz çelikten): (Ölçü: m2; İhzarat: % 80).
Filtreleri periyodik zamanlarda yerlerinden kolaylıkla çıkarılıp temizleme
malzemeleri ile temizlenebilen, filtreleri uygun eğirrıde ve üzerinde biriken yağları

davlumbaz çevresindeki yağ kanallarında birikmesini sağlayacak şekilde monte
edilecek ve diger özellikleri B.F.r.: 477-300'e uygun olacaktır. 845,80 32,70

478-000 KOLLEKTÖR, MERKEZi L.P.G TESiSATı içiN; (Ölçü: Ad.: İhzarat: %
80).
Tesisi düşünülen yerin şekline ve yüklenicinin tasdik ettireceği projesine göre imal
edilmiş standartlanmış bir şekilde kullanılacak tüp adedine göre, belirli boy ve
ölçülerde imal edilecek, üzerinde domuz kuyruklarının baglanması için özel
fitirıgsler ve LPG gaz ana musluğu monte edilmiş (gaz ana musluğu fiyata dahildir),
tüplerle aynı test basıncına dayanıklı L.P.G. kollektörünün işyerinde temini ve yerine
montaj ı.

478- i 00 2 x 2 kollektör .,.rJ.,,·,::'ıIn'::1$ı:"J;2t17,1< I; 19,80 3,30
478-200 3 x 3 kollektör ""'<.{' ..~'i .~" 20,90 4,40,::.-'0' "': ~,"•.:~. ~~... ~,

478-300 4 x 4 kollektör }/ 4::>- .~

Ji', ~'\ 25,30 4,40.~•.. , ..- .....~....

478-400 5 x 5 kollektör ;{ ::' .t~~~ ,,«?~'~~ <;~\ ". ':~ t 29,70 4,40

478-500 6 x 6 kollektör ~iı ;'; ~;i~. \ ·\~,~:>.,"·~,i ; .~ <il ~J .~:.J 34,10 5,50
478-600 8 x 8 kollektör \t\;'·::j,""<'~~~'''';;>' "i:' 41,80 6,60'. .,.' 4!
478-700 i Ox i Okoliektör ,~~,:., .' ".,

":;,.'ı~\ i}'';~-i1~ ~
.-\;" 45,10 6,60

478-800 i 2 x i 2 kollektör "".',.,."", .~

•.""P" 51,70 6,60
479-000 TiJ BORU TAKıMı (Domuz kuyruğu):(Ölçü:Ad.:ihzarat: % 80)

Bir ucuna 45 kg.lık tüp bağlarımasım temin eden sol diş kontralı özel bir rakoru,
diger ucunda kollektöre bağlanmasım temin eden konik havşalı özel bir rakor
bulunan 50 cm. uzunluğunda L.P.G. ve yüksek basıncına dayanıklı domuz
kuyruğunun iş yerinde temini, yerine montajı, 13,90 3,00

480-000 L.P.G GAZ ANA MUSLUGU: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
(15 mm. - i Omm.) çapında pirinçten LPG standartlarına göre imal edilmiş tüplerle,
aynı test basıncına dayanıklı gaz ana musluğunun iş yerinde temini ve yerine
montaj ı. 13,90 3,00

481-000 L.P.G. ANA RAKORU: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
(15 mm. - 10 mm.) çapında; pirinçten 15 mm. tarafı normal diş; LO mm. tarafı korıik

havşalı ve rakorlu tüplerde aynı test basıncına dayanıklı vana rakorunun işyerinde

temini ve yerine montaj ı. 6,00 2,00

482-000 L.P.G. REGÜLATÖR RAKORI!: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80.)
(15 mm. - LO mm.) çapında; i 5 mm. tarafı regülatörü uyacak şekilde i Omm. tarafı

korıik havşalı ve rakorlu pirinçterı özel imalat regülatör rakorunun işyerinde temini
ve yerine montaj ı. 8,00 2,00

483-000 L.P.G. ÜNYON (Redüksiyon) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 50)
( 4 mm. - LO mm.) çapında 4 mm. tarafı konik ve ince dişli olup; LO mm. konik
havşalı ve rakorlu pirinç regülatör çıkış ucuna monte edilmeye uygun ünyonun,
işyerinde temini ve yerine montaj ı. 6,00 2,00

484-000 L.P.G T. PARÇASI:(10 mm -10 mm T.) (Ölçü:Ad.;İhzarat:% 80)
Üç ağzı i Omm. çapında konik havşalı ve rakorlu pirinç T.nin işyerinde temini ve
yerine montaj ı. 8,00 2,00

485-000 REGÜLATÖR, ı. kademe için: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Pirinçten daha ziyade birinci kademe regülatörü olarak kullanılacak nitelikte, 1,5 - 2
atmosfer 6 kglh LPG verecek kapasitede, ipragaz 5 i 06 kod no.lu veya benzeri
regülatörün işyerinde temini ve yerine montajı. 38,60 2,00

486-000 REGÜLATÖR, 2. kademe için: (Ölçü. Ad.: İhzarat: % 80)
İkinci kademe regülatörü olarak kullanılabilecek nitelikte LPG standartlarına göre
imal edilmiş 270 paskal, (30 mm.SS)'da çalışır, saatte i kg LPG verecek kapasitede,
ipragaz500 i kod no.lu veya benzeri regülatörün, işyerinde temini ve yerine montaj ı. 12,90 2,00
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487-000

488-000

489-000

489-100

489-200

YAPILACAK İşİN CİNSİ

cöı- Ö(;ÜTME MAKİNASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Saatte i 00 kg. (Metal ve kumaştan gayri) çöpü (kemik dahil) öğüterek kirli su
giderine verebilecek hale getirecek kapasitede, 80 x 55 cm. ölçüde alüminyum
döküm eviyeli, makina kısmı üstün vasıflı pik dökümden; kıncıları özel çelikten ve
sertleştirilrniş, suya veya elektrik arızalarına karşı korunmuş 3 kW gücünde tam
kapalı motoru, makina ağırhğını emniyetle taşıyabilecek ölçüde köşebentterı şasesi,

dış tesirlere karşı koruyucu kaportası, gerekli ölçüde ve kalınlıkta malzemeden
(elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektirj.Çöp öğütrne

makinasının temini ve yerine rnontajı.

YAG AYIRICI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Bulaşık hane ve mutfaktan çıkan sulardan yağları ayırmak üzere onaniı projesine
uygun pis su borusuna montajı, zemine kadar uzatma parçası, gerekli bütün
malzeme ve işçilik dahil, tam ve tekrnil teslim.

YEMEK ASANSÖRÜ, EL İLE HAREKETLi: (Ölçü. Ad.:)
65 x 70 ölçüde 85 cm. yüksekliginde galvanizli sacdan uygun konstrüksiyonda
yapılmış kabini; oto blokajlı dişli tertibatı; tel halat sarma tamburu rayları, tel
halatları karşı ağırlığı ve tel koptuğu zaman raylar üzerinde fren yapma tertibatlı

onanlı tip projesine uygun el ile hareket ettirilen asansörürı temini ve yerine morıtajı,

i katlı: (İhzarat: % 80)

Beher ilave kat için ilave:

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

1.793,90

351,50

1.666,70

.. ' 'LOQ,40

Montaj
Bedeli
YTL

43,60

34,65

375,80

82,40
490-000

490-100

SOSBENMARİ: (Ölçü: Ad., İhzarat: % 80) .: "' _ f"" .~, ~~\,

Sosbenmari Elektrikli ile Çalışan; A"":~
Minimum 4 Kw gücünde, 800x900x850, 850x900x850 veya 900x900x850 mm; ::-?~~ ,.~
ebadında, cihaz gövdesi i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac, diger iç kapsamı alüminize ~. ;, ;i.
sac, havuz kısmı paslanmaz çelik sacdan ve GN kaplarının yerleşimine uygun>' ::;, :,,; ~
boyutta, çok kademeli termostatlı ve ısı yükselmelerine karşı Iirnit korumalıj' ,:' .0~ H
benmariye enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterli, . .;;.;
tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan , .Ji
sosbenmarinin işyerinde temini ve montajı . ·f'
Not:Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir. 3.383,50 21,10

o

490-200

491-000

491-100

Sosbenmari Gaz ile Çalışan;

Minimum 5 Kw gücünde, 800x900x850,850x900x850,900x900x850 mm ebadında,

cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşli-finişli sacdan, diger iç aksarnı

alüminize sac, havuz kısmı paslanmaz çelik sac ve gastronom kapların yerleşimine

uygun boyutta, gaz valfı alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda

emniyet ventilli ve pilot alevli, farklı kademelerde sıcaklık kontrolü yapabilecek
termostatik yapıda, gaz brülörü paslanmaz boru şeklinde ve tüm gazlarla çalışabilen,

otomatik ateşleme butonlu, LPG veya doğal gaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat
gerektirmeden dönüşürnil yapılan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları

uluslararası standarda uygun olan sosbenmarinin iş yerinde temini ve rnontajı.

NotSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete O1.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/3961AT Gaz Yakan
CihazlarYönetmeligine uygun olacaktır.

KA YNATMA TENCERESi (Ölçü: Ad., İhzarat % 80)

Kaynatma Tenceresi (Elektrikli);
100 lt hacminde silirıdirik.minimum 12 kw gücünde, cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni
paslanmaz çelik taşlı finişli saç.şasesi 1,5 mm paslanmaz çelik, kapak kısmı

paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı ve mukavemet açısından özel form verilmiş, çok
kademeli termostat ile 60-180 oC arasında sıcaklık ayarlı, pişirme işlemi benmari
sistemi ile kazan çevresinde dolaşan sıvı ile endirekt olarak yapılan,su doldurma
(soğuk i sıcak) ve boşaltma vanaları cihaz üzerinde monteli, pişirilerı malzemenin
boşaltılması için özel şekillendirilmiş, açılmalara karşı emniyet kollu vanası olanı,

cihazın arıza durumunda otomatik olarak enerjiyi kesen emniyet sistemi (Iirnit
termostat) bulunan, tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası

standartlara uygun elektrikli kaynatma tenceresinirı işyerinde temini ve montajı,

Not.Elektrikle çalışan cihazlar.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete
i 1.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları

Yönetmeligine uygun olarak üretilecektir.

2.962,10

11.673,00

21,10

118,10
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Birim
Fiyat

No:
49]-200

49]-300

YAPıLACAK İşiN CİNSİ

Kaynatma Tenceresi (Gaz ile Çalışan 100 Lt kapasiteli);
i 00 lt hacmirıde, indirekt ısnmalı, 20 Kw gücünde, 800x900x850, 850x900x850
veya 900x900x850 mm ebadında, cihaz gövdesi i 8/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı

finişli saç.şasesi 1,5 mm paslanmaz çelik, kapak kısmı paslanmaz çelik saçtan çift
cidarlı ve mukavemet açısından özel form verilmiş, çok kademeli termostat ile 60
i 80 oC arasında sıcaklık ayarlı, pişirme işlemi benmari sistemi ile kazan çevresinde
dolaşan sıvı ile endirekt olarak yapılan.su doldurma (soğuk/sıcak) ve boşaltma

vanaları cihaz üzerinde monteli, pişirilen malzemenin boşaltılması için özel
şekillendirilmiş açılmalara karşı emniyet kollu vanası olan, cihazın arıza durumunda
otomatik olarak enerjiyi kesen emniyet sistemi (Iimit termostatı) bulunan, gaz valf
pilot alevli, minimum-maksimum alevii ve termokulplu, alevin sönrnesi halinde
otomatik olarak gaz kesen emniyet verıtilli, gaz brülörü boru şeklinde ve tüm gazlarla
çalışabilecek yapıda, otomatik ateşleme butonlu, tüm gaz kumanda ve kontrol
donanımları uluslararası standartlara uygun gazlı kaynatma tenceresinin işyerinde

temini ve montajı.
NotSanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Kaynatma Tenceresi (Gaz ile Çalışan 250 Lt kapasiteli);
250 Lt hacminde, dikdörtgen, minimum 35 Kw gücünde, indirekt ısıtmalı, cihaz
gövdesi i 8 i 8 Cr-Ni paslanrnaz çelik taşlı finişli saç.şasesi 1,5 mm paslanmaz çelik,
kapak kısmı paslanmaz çelik saçtan çift cidarlı mukavemet açısından özel form
verilmiş, çok kademeli termostat ile 60-180 o C arasında sıcaklık ayarlı, pişirme

işlemi benmari sistemi ile kazan çevresinde dolaşan sıvı ile endirekt olarak
yapılan,su doldurma (soğuk/sıcak) ve boşalma vanaları cihaz üzerinde monteli,
pişirilen malzemenin boşaltılması için özel şekillendirilmiş açılmalara karşı emniyet
kollu vanası, cihazın arıza durumunda otomatik olarak enerjiyi kesen emniyet
sistemi (Iimit termostat) bulunan, gaz valfı; pilot alevli, minimum-maksimum alevli
ve terrnokulplu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet ventili,
gaz brülörü boru şeklinde ve tüm gazlarla çalışabilecek yapıda, otomatik ateşleme

butonlu, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
gazlı kaynatma tenceresinirı işyerinde temini ve montajı.

Not.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 01.04.2002 tarih ve sayı

24713, 19.03.2003 tarih ve sayı 25053'de yayınlanan 90/396/AT Gaz Yakan
Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

10.855,10

15.046,50

Montaj
Bedeli
YTL

118,10

118,10
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BAYıNDıRLıK VE İSKAN BAKANLIGI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Sayı: 8

YAPI İŞLERİ

ÇAMAŞıRHANE TESİsAT

BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

2008
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-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHKI180)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n)
bendi uyarınca hazırlanmış olup, 180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci

maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların

çıkardığı uygulamada olan yörıetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayımlanan!

yayımlanacak tebliğlere uyulması zorunludur.

(lOcak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)

AÇIKLAMALAR:

l-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Elektrik Tesisatı ve Makine
Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tariflerinin
doğal eki ve tamamlayıcısıdırlar.

2-Birim fiyat ve tarifierinde yer alan malzemelerde; rrıontajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

3-Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır."",r;:~";;';~c.<.:,,

-l-Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cibaz birim fiyatlarına dar(~ : ~~.:-"'*. ':\
olmayıp, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir. [~~ ((C:>~);~ l'
S-Baskı ve maddi hatalara ait düzeItme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş ols~ı" -~:<:::1J<f:>;"'- $i'
dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır. \'~:::~ ..,.~~;>:~ ::/~

~~.:,~~:_:;;:.>
6-2007 yılı .Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde, 2008 yılı Birim Fiyat
cetvellerinden çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik
Tesisatı Birim Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

7-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.

8-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiItme tenzilatına tabidir.

9-Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün olanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

lO-Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede
şantiye dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.

ll-Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların

bünyesine Katma DeğerVergisi dahil değildir.

12-Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:
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12.1 - Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı

yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi
(TSE damgası) bulunması mecburidir.

12.2 - Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya
yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini
tevsik eden belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

12.3 - 12. i, 12.2., maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafından

verilecektir.

13- Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasınımecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

13.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,

13.2· İş konusu ve imalatyeri'./jik. "
13.3 - Malzeme ve mamulün tanımı, } 0'0 ;;t .'l:;~>""~ ~~ '-

:! :;~. t\: ".{\ ~ ~1
13.4 - Malzeme ve mamulün üretildiği tarih. miktar yeri seri numarası.s ~1,. ~?o '. ';:'~'>""/S9 f-

o 'c,. "1'" ~>\"'-o.,:"::,,.o'·':'-~·-w"i

13.5 - Numune alma tarih ve yeri parti numarası, '\ı-::~:,.;,'<"~.~~.~.,L·
"'~~'::"J:~::~~;.~~.':i_'-:-'~. ~~

13.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

14- İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.

l5-Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

l6-Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25/21l 984'den evvel malzeme mamuller
için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

17-12 Şubat 1977 gün, i 5848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

18- Elektrikle çalışan cihazlar; Sanayi ve Bakanlığı tarafından yayımlanan 73/23/EEC
Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

T.S.E. KALİTE BELGESİ VEYA UYGUNLUK BELGEsı İSTENEN TESİsAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİsTESİ:

501-000

502-000

503-000

506-000

Çamaşır yıkama makinası

Çamaşır sıkma makinası (santrifüj)

Silindirik ütü makinası

Çamaşır kurutma makinası



Birim
Fiyat

No:

501-000

501-200

501-201

501-202

501-203

YAPILACAK İşİN CİNSİ

ÇAMAŞıR YIKAMA MAKİNALARI: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80)
Bir defasında yıkayabileceği kuru çamaşır miktarı, motor gücü ve iç tambur hacmi
aşağıda belirtilen 1,5 mm. kalmhğında havşalı şekillerıdirilmiş 18/8 paslanmaz
çelikten iç tanbura; tanburun ileri geri hareketindeki darbe tesirini azaltacak
konstrüksiyonda küçük atalet momentIi tambur yanları; paslanmaz çelikten rnamül
kapak kilitleri; en az 2,5 mm. kahnirğında galvanizli sacdan veya 2 mm. kalmlığında
18/8 paslanmaz çelikten yapılmış dış tamburu ve kapağı gerekli kalınlıkta dökümden
veya sacdan yapılmış makina yanları ve ayakları, tambur mili yatağı su
sızdırmayacak korıstrüksiyonda ayarlanabilir veya icabında değiştirilebilir, baskılı

tip salmastra grubun kapak açıkken çalışmayan, açılırken motoru durduran özel
emniyet tertibatı ve en az i 00 e mm. ebadında manivelalı ve contalı pis su boşaltma

tertibatı ve en az 25 m.lik sıcak su ve soğuk su girişleri; alçak veya yüksek basınçlı

buharla suyu sıcak olarak muhafaza edecek veya daha çok ısıtacak tarzda mevzii çift
cidarlı ısıtıcısı, termometresi; su seviye göstergesi; trifaze tam kapalı tipte elektrik
motoru; darbesiz çalışan devir düşürücü mekanizma ile özel ileri geri hareketleri
temin eden elektrik otomatik enversör şalteri dahil (makine üzerinde veya dışında bir
yere monte edilebilir) çalışma ve durdurma butonları ve sinyal lambaları etanj
tablosu dahil işyerinde temini ve yerine montaj ı. Yüklenici en az iki ayrı firmadan
broşür getirecek ve idarece onananlardan birisi tercih edilecektir. (TSE kalite
belgeli).

Çamaşır yıkama makinası dış tanburu paslanmaz çelik:(*)

20 kg/defa 240 Lt iç tanbur hacmi i. i kW gücünde.

40 kg/defa 480 Lt iç tanbur hacmi ı,5 kW gücünde.

60 kg/defa 720 Lt ıç tanbur hacmi 2,2 kW gücünde.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

6.276,60

7.473,40

9.377,50

Montaj
Bedeli
YTL

202,40

229,90

244,20

()

501-300

501-310

ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK:(Ölçü :Adet. ; İhzarat:

% 80) )(TS EN iSO 10472-2)
Bir defasında yıkayıp sıkabiieceği kuru çamaşır miktarı aşağıda belirtilen, iç tambur
hacmi en az 1110 yükleme oranlı, iç dış tamburu ve camlı gözetierne kapağı AlS!
304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, şasi en az 3 mm. kalınlığında antipas
boyalı siyah OKP saç veya profil malzemeden, dış kaplama panelleri ve kapaklar ı

mm 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan veya elektrostatik toz boyalı OKP sacdan
veya 3 mm polyesterden imal edilmiş olacaktır. Makina kapağı açık iken
çalışmasına izin vermeyen, conta vasıtasıyla sızdırmazlık sağlayan, paslanmaz
çelikten yapılmış menteşe ve kilit sistemi ile donatılmış, kayışlı tahrik sistemi ile
takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/1 i Odev/dak dağıtma devrine haiz en az 2
kademeli hızla sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G=300 değerini

karşılayacak devirde olmalıdır. (G=0,558xOtxNt'/l,000,000 DIN i! 90 i 'e göre Dt =
Tambur çapı mm, Nt'=hızlı sıkma devrinin karesi). Makina üzerindeki dokunmatik
mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az i 5 adet sabit yıkama + sıkma programı

ile i Oadet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki
farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, polyester ve Cr-Ni
paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve köpüğü tahliye
edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makine arka kısmında en
az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyorıa karşı seramik veya paslanmaz
burçlu makina mili viton kauçuk keçeli stzdırmazhk elemanlarına sahip olan, sıvı

deterjan dozajıama sistemine bağlanabilen, bakım için makina içi aydınlatması olan
ısıtıcı rezistans gücü en az :
20 kg/defa kapasite için 9 kw
30 kg/defa kapasite için 12 kw
40 kg/defa kapasite için 14 kw
50 kg/defa kapasite için 24 kw
60 kg/defa kapasite için 36 kw
veya 0,3 ila 4 bar basınç aralığındaki buhar vasıtasıyla ısıtma sağlayan, buhar, sıcak,

soğuk su alma boşaltma işlemlerini otomatik olarak yağabilecek yapıda makinanın

kumanda paneli ile birlikte iş yerinde temini, montaji ve çalışır halde teslimi,
Sanayi ve Tic. Bakanlığından onaylı garanti belgeli ve Satış Sonrası Hizmet
yeterlik belgeli olacaktır.

DKP dış panelli, elektrostatik toz boyalı, buhar ısıtma sistemli.

501-311

501-312

501-313

20 kg/defa kapasite için

30 kg/defa kapasite için

40 kg/defa kapasite için

16.580,40

19.612,60

22.040,10

274,50

337,80

408,60

(*)(501 - 200) 2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.



Birim
Fiyat

No:

501-314

501-315

501-320

501-321

501-322

501-323

501-324

501-325

501-400

501-410

501-41 i

501-412

501-413

501"420

501-42 i

501-422

501-423

YAPILACAK İşİN CİNSİ

50 kg/defa kapasite için

60 kg/defa kapasite için
Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir

CR-Nİ veya Polyester dış panelli. buhar ısıtma sistemli

20 kg/defa kapasite için

30 kg/defa kapasite için

40 kg/defa kapasite için

50 kg/defa kapasite için

60 kg/defa kapasite için
Makina ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir.

HİJYENİK BARİYERLİ ÇAMAŞıR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ: (Ölçü
: Adet. : İhzarat : % 80)
Bir defasında yıkayıp sıkahileceği kuru çamaşır miktarı aşağıda belirtilen, iç tambur
hacmi en az 1/10 yükleme oranlı, iç dış tamburu ve ön ve arkada en az i ' er adet
camlı gözetlerne kapağı olan, AlSI304 kalite 18/8 Cr Ni paslanmaz çelikten, Şasisi
en az 4 mm. kalınlığında HRU çelik saçtan imal edilmiş, iki kat astar ve son bir kat
boyası ile boyalı dış kaplama panelleri ve kapaklar i mm 18 / 8 Cr Ni paslanmaz
çelik sacdan veya elektrostatik toz boyalı DKP sacdan imal edilmiş olacaktır.

Makine kapağı açıkken çalışmasına izin vermeyen, conta vasıtasıyla sızdınnazlık

sağlayan , paslanmaz çelikten yapılmış menteşe ve kilit sistemi ile donatılmış, kayışlı

tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak. Hızlı yıkama ve 50/1 i Odev/dak. Dağıtma
devrine haiz en az 2 kademeli hızlı sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G=
300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır. ( G=0.558 X Dt x Nt2 / \.000.000 TL
DIN i 1901 'e göre Dt = Tambur çapı mm, N bir t'=hızlı sıkma devrinin karesi)
Makine üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 adet
sabit yıkama + sıkma programı ile i Oadet özel hazırlanabilir boş program olacaktır.

Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen
sistemli, Cr Ni paslanmaz çelikten en az üç hazneli deterjan ünitesi, fazla su ve
köpüğü tahliye edecek deşarj sistemli, titreşim ve balans önleme tertibatlı, makinenin 1:1
sağ ve sol kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı i':
seramik veya paslanmaz burçlu makine mili viton kauçuk keçeli sızdınnazlık I·".
elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajıama sistemine bağlanabilen , bakım için
makine içi aydınlatması olan 20 ve 40 kg. kapasite için iç tambur saç kalınlığı 1.5
(bir nokta beş) mm., dış tambur saç kalmlığı 2 (iki) mm. olmalı, 60 kapasite için iç
tambur saç kalınlığı 2 (iki) mm., dış tambur saç kalmlığı 3 (üç) mm. olacaktır.

Hijyen yıkama amacına uygun 20 ve 40 kg. kapasitelerde tek veya çift giriş-çıkış

tambur kapakları, 60 kapasitelerde çift giriş , çift çıkış tambur kapakları

olmahdır.Konulacağı mekan itibarı ile temiz ve kirli bölümü birbirinden ayıran panel
morıtajına uygun, ısıtıcı rezistans gücü en az :

20 kg / sefer kapasite için 2 x 10 kw
40 kg / sefer kapasite için 3 x i Okw
60 kg / sefer kapasite için 4 x i Okw

veya 2 ile 4 bar basınç vasıtası ile ısıtma sağlayan buhar, sıcak , soğuk su alma
boşaltma işlemlerini otomatik olarak yapabilecek yapıda makinenin kumanda paneli
ile birlikte iş yerinde temini, montaj: ve çalışırhalde teslimi.
Not.Sanayi ve Tic. Bakanhğından onaylı garanti belgeli ve Satış Sonrası Hizmet
yeterlik belgeli olacaktır.

Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış

panelli, buhar ısıtma sistemli.

20 kg/defa kapasite için

40 kg/defa kapasite için

. 60 kg/defa kapasite için
Not.Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fıyat farkı ödenir

Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, CR-Nİ veya
Polyester dış panelli. buhar ısıtma sistemli

20 kg/defa kapasite için

40 kg/defa kapasite için

60 kg/defa kapasite için

Montajlı Montaj
Birim Fiyat Bedeli

YTL YTL

25.880,60 502,20

38.013,30 683,10

18.198,30 274,50

21.839,00 337,80

24.274,10 408,60

28.713,00 502,20

42.058,70 683,10

31.859,00 436,40

42.624,20 727,40

68.518,70 1.018,30

34.768,50 436,40

46.115,60 727,40

73.173,90 1.018,30
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Birim
Fiyat

No:

502-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Not:Makine ısıtma sisteminin elektrikli olması halinde % 8 fiyat farkı ödenir

ÇAMAŞıRsnoMA MAKİNASI: (SANTRİFÜJ) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
1,5 mm. kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten delikli tamamen dengeli iç tanburu;
2,5 mm. kalınlığında su ile temaslı yüzeyleri tamamen galvanize sac veya 2 mm.
kalınlığında 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış dış muhafazası; 2 mm. 18/8
paslanmaz çelikten parlatılmış üst kapağı; ilk harekette motorun kalkış süresini
azartacak ve aşırı demaraj akımı çekmesini önleyen özel trifaze tam kapalı tipte
elektrik motoru; çabuk durdurmak için kullanılacak ayak freni; kapak açıldığında

motoru durduran tertibatı; titreşim önleyici lastik, yaylı veya amortisörü (termik ve
manyetik koruyuculu şalteri çalıştırma butonu, sinyal lambaları, sigortaları ve
tablosu dahil) işyerinde temini, yerine morıtajı TSE kalite belgeli.

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

ü

502-300

502-400

503-000

(Çamaşır sıkma makinası dış tanburu paslanmaz çelik) 20 kg/defa, 80 Lt. tanbur
hacmi III 600 mm. ı 100 d/min.(*)

(Çamaşır sıkma makinası dış tanburu paslanmaz çelik) 30 kgldefa,135 Lt. tanbur
hacmi III 700 mm. 950 d/min.(*)

SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % BO)(TS EN ISO
10472-5)
Aşağıda belirtilen boy ve çapta üzeri keçe kaplı silindirli, uygun ebatta işlendikten

sonra kalan ölçüsü en az 2,5 mm. kalınlığında 18/8 Cr. Ni silindir yatağı ve buharlı

ısıtıcısı; kondens ayırıcı; buhar vanası; silindir basıncını ayarlamak indirmek ve
kaldırmayı temin etmek üzere oto blokajlı nihayetsiz vidalı, kayışlı veya zincirli
redüktörlü, hareket mekanizması ,asgari güçleri aşağıda verilmiş olan hareket motoru
ve yeterli kapasitede buhar emme aspiratörü el sıkışması esnasında motoru
otomatikman durduracak emniyet tertibatı; pas yapmayacak malzemeden çamaşır

verme sandığı ve çamaşır alma tablası; ileri geri hareket ettirme tertibatı fiyata dahil
olmak üzere buhar veya LPG ile ısınır solenoid vanalı termostatlı, silindir ütü
makinasının sigortaları, şalteri ve sinyal lambalı etanj tablosu dahil işyerinde temini
ve yerine montajı. Yüklenici en az iki firmadan broşür getirecek ve idarece
onananlardan birisi tercih edilecektir. (TSE kalite belgeli).

5.464,80 51,70

6.092,90 72,60

503-100 Silindir ütü makinası, buharlı:

Hareket Aspiratör
Silindir 0 Boyu Motor Gücü Motor Gücü

503-101 320 mm. 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW 9.281,30 227,70

503-102 450 mm. 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW 10.861,30 259,30

503-200 Silindir ütü makinası, LPG'li.
Hareket Aspiratör

Silindir 0 Boyu Motor Gücü MotorGücü

503-201 320 mm 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW 9.486,20 227,70
503-202 450 mm 2100 mm. 1,50KW 0,75 KW 11.000,40 259,30

(~\ 503-300 SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI (Ölçü: Adet. : İhzarat : % BO)
U Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı,

siliridiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında,

200 oC dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma
güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar
sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde
makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, ütü silindiri
boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinanın kumanda paneli ile
birlikte iş yerinde temini, montaj: ve çalışır halde teslimi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı garanti belgeli ve Satış Sonrası Hizmet
Yeterlik belgeli olacaktır

503-310 Buhar ısıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta)

Silindir
Capl0mm. Bovu mm

503-3 i i 500 - 550 1500 12.536,20 274,50

503-312 550 - 600 1800 14.154,10 313,70

503-313 550 - 600 2000 15.772,00 361,80

503-314 750 - 850 2000 22.647,30 408,60

(*)(501 - 200) 2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:
503-315

503-316

503-317

750 - 850

850 - 950

1000 - 1200

YAPILACAK işiN CiNSİ

2500

3000

3000

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

26.286,70

32.352,40

42.058,70

Montaj
Bedeli
YTL

455,40

502,20

550,30
503-320 Elektrik ısıtma sistemli

Silindir
Capı 0 mm Boyu mm

Rezistans
Gücü En Az

503-321

503-322

503-323

503-324

503-325

503-326

320

500 - 550

550 - 650

550 - 650

750

750

1800

1500

1800

2000

2000

2500

12 KW

16 KW

22 K W

22 K W

24 K W

35 K W

11.727,80

12.940,95

15.367,20

16.580,40

23.860,40

27.904,60

227,70

274,50

313,70

361,80

408,60

455,40

o
504-000 PRES ÜTÜ MAKİNASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).

En az 2 atmosfer buharla çalışır, pantolon, gömlek, ceket gibi düğmeli eşyaların

ütülenmesinde kullanılır. üst ütüleme çenesi alüminyum dökümden; buhar cepli: Pik
dökümden alt yastığı çene üstleri perfore paslanmaz (delikli) sacla kaplanmış pamuk
ve patiska yastıkla örülmüş ütülenerı malzemenin nemini almak için en az 0,25
kW.lık aspiratörü , aspiratöre, üst çenenin alt yasrığı kilitlenmesine ve açılmasına,

buhar vermeye yarayan ayakla kumanda pedalları; üst yastıktan buhar püskürtmeyi
sağlayan elle kumandalı buhar supabı ve manivelası; profil ve siyah sacdan boyalı

şasesi buhar ve kondens bağlantıları için fleksbıl hortumları .formika kaplı sunta
veya kontrplak tablası ile işyerinde temini ve yerine montajı. (Ütüleme yastığmın

genişliği takriben dar yerinde 20 cm. geniş yerinde 40 cm ve uzunluğu 120 cm
olacak tır.) TSE kalite belgeli. 4.368,00 94,90

15.467,50

504-100 Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü: (Ölçü: Adet. : İhzarat : '" ~_

~:~';~~Y~:':I:~:I~~:;~'::"~~~,~~:":~,'%,%~i,d:,,~~;:~2~~~~~~;: ... C~:~
min. 0,8 mm delikli levha üzeri yanmaz ütüleme bezi ile kaplı, baskı ayarlı, üst / t~"i /~:';":'--~;, ~~,
çenenin alt yastığı kilitlenmesine ve açılmasına, buhar vermeye yarayan ayakla, ·;s {.. \\ J;:- ~ ~.~ ~'I~
kumanda pedalları; üst yastıktan buhar püskürtrneyi sağlayan elle kumandalı buhar ~., ',;, \ ~;:':;~, V_.\= ~,
supabı ve manivelası; profil ve siyah sacdan boyalı şasesi, buhar ve kondens l ü •. . - ;';...". • •

bağlantıları için fleksbıl hortumları , vakum motorlu ve min 20 Kw gücünde .(..:.·•..':.: •.<~~.~.-.~..:,~.:,·,'_·.·.:.~.t,.'_ ":'''_'r·':'''~~'...,...~.lli'.:lelektrikli buhar üreticisi ve kondens grubunun ara bağlantıları bulunan, pres ütünün _":~ ~ :" -
iş yerinde temini ve yerine montajı,

Not: Otomatik elektrikli kendinden buhar üreticili olması durumunda montajlı birim
fiyatları % 15 zamlı, montaj bedelleri arttırılmadan ödenecektir. 94,90

504-200

505-000

505-100

505-200

505-300

:;0:;-400

Kendinden Kazanlı Paskala Ütü : (Ölçü: Adet.r: İhzarat : % 80)
Kalite uygunluk belgeli, vakum motorlu, min. 1150x380x240 mm ölçülerinde,
elektrik girişi 220/380 volt olan, voltaj degişikliklerinden etkilenmeyen (min. 3 lt su
hacimli, min. 3700 watt rezistans gücünde elektrikli, min. 5 kg/h kapasiteli, min. 2
bar basınçla çalışan buhar üreticisi, vakum motoru ve el ütüsü dahil), paskala ütünün
iş yerinde temini ve yerine montajı.

ÇAMAŞıR KAYNATMA KAZANLARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat:% 80)

Çamaşır kaynatma kazanı, buharlı:(*)

600 mm. çap ve 750 mm. yükseklikte 210 litre hacminde en az 2 mm. kalınlıkta

tamamen galvanize edilmiş çift cidarlı çelik sac silindirli, hava boşaltma musluklu,
2/3 nispetinde açılan kapaklı, sac profılayaklı, kaynatma kazanının buhar tabana
oturtulmuş galvanize sacdan delikli ızgarası ve boşaltma vanası ile işyerinde temini
ve yerine montajı.

Çamaşır kaynatma kazanı Ateşli:(*)

600 mm. çap ve 750 mm. yükseklikte, 210 Lt. hacminde galvanizli kazan döküm
sobası; sobanın döküm kapağı, ızgarası, küllüğü 2/3 ruspetinde açılan üst kapağı ile
birlikte işyerinde temini ve yerine rnontajı.

Çamaşır kaynatma kazanı, buharlı (paslanmaz çelik):
Kazanı Cr.Ni ı 8/8 1,5 mm. kalınlıkta paslanmaz çelik, diger özellikler birim fiyat
505-200'deki gibidir.

rA~Ao.r "A~Ad AtAOı'

5.347,50

507,10

539,00

1.516,70
1.617,90

94,90

25,30

25,30

29,10
29,10

(*)(501 - 200) 2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:

506-000

YAPILACAK İşiN CİNSİ

Kazanı Cr.Ni 18/8 1,5 mm. kalınlıkta paslanmaz çelik, diger özellikler birim fiyat
505-200'deki gibidir.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI:(Ölçü: Aö.ılhzarat: % 80). (TS EN
ıso 10472-4)
Ağırhğı aşağıda belirtilen kuru çamaşırı (Yeterli bir santrifüj sıkma makinasından

geçirildikten sonra) bir saatte kurutulabilecek kapasitede, makinaya yerleştirilmiş 0,4
atmosfer buharla çalışan buharlı ısıncısi; makine kapasitesine uygun debi ve emişte

aspiratörü; 1,5 mm. bakırdan veya 18/8 paslanmaz çelikten yapılmış havşa delikli ve
4 kanatçıklı aşağıda belirtilen tanbur mahallinde hava yönlendineileri kayışlı veya
redüktörlü hareket mekanizması, preste imal edilmiş alüminyum veya paslanmaz
malzemeden çamaşır koyma kapağı kolayca sökülebilerı dış kaplaması giriş

havasının sıcaklığmı gösteren termometresi; kapalı tipte takriben 1,5 kW gücünde
aspiratör ve hareket motoru (sigortaları, şalteri, sinyal lambalı tablosu fiyatın dışında

kalmak şartıyla) kurutma makinasının işyerinde temini ve yerine rnontajı. (TSE
kalite belgeli).

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

506-100

506-200

\~ 506-300

506-400

506-500

506-600

506-700

506-800

506-900

506-1000

506-1001

507-1000

O

Çamaşır kurulma makinası, buharlı:

20 kg/saat 400 L tanbar hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, buharlı:

30 kg/saat 600L tambur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, L.P.G ile ısınır:

20 kg/saat 400L tambur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, L.P.G ile ısınır:

30 kg/saat 600 L tambur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, elektrikli:
20 kg/saat 400 L tambur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, elektrikli:
30 kg/saat 600 L tambur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, buharlı:

40 kg/saat 800 L tarnbur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, buharlı:

60 kg/saat ı 200 L tambur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, elektrikli:
40 kg/saat 800 L tambur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, eleklrikli:
60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.

Çamaşır kurulma makinası, buharlı:

80 kg/saat 1500 L tambur hacminde.

KOMBi ÇAMAŞıR YIKAMA SIKMA VE KURUTMA MAKİNASI:(Ölçü:
Ad.;İhzaral: % 80)
.Bir defasında yıkayıp sıkıp ve kurutabileceği kuru çamaşır miktarı aşağıda

belirtilen, iki katlı, alt bölümde çamaşır yıkama sıkma makinası, üst bölümde ise
çamaşır kurutma makinası, aynı anda iki ünitenin de çalışabilmesi veya ayrı ayrı

çalıştırabilme özelliği, yıkama bölümü için, iç tarnbur hacmi 1/10 yükleme oranlı, iç
dış tamburu ve camlı gözetleme kapağı makina kapağı açık iken çalışmasına izin
vermeyen, çalışır durumda iken kapakta kırmızı ikaz ışığı yanan, durduğunda yeşil

ışık yanma sistemli, conta vasıtasıyla sızdırmazlık sağlayan, paslanmaz çelikten
yapılmış menteşe ve kilit sistemi ile donatılmış, kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25
60 dev.ldak. hızlı yıkama ve 50/110 dev.dak. dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli
hızlı sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G= 300 değerini karşılayacak

devirde olmalıdır (G= 0.558 x Dt x Nt2/1.000.000 TL). Makina üzerindeki
dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 sabit yıkama + sıkrna

programı ile 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile
en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, enjeksiyon
kalıpta basılmış plastik deterjan ünitesi, amortisör ve 360 derece oynayabilen baza
sisteminden müteşekkil titreşim ve balans önleme tertibatlı, makina arka kısmında

en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik kaplı makina mili
viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajıama

sistemine baglanabilen.
Kurutma bölümü için,

6.426,20 116,40

7.013,20 116,40

6.598,20 116,40

7.218,10 116,40

7.009,40 116,40

7.630,50 116,40

9.746,80 145,50

11.521,60 174,60

10.910,60 145,50

12.685,40 174,60

33.539,75 189,75
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPıLACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

Alt ünitede yıkarup sıkılmış kuru çamaşırı bir defada kurutabilecektir, makinaya
yerleştirilmiş paslanmaz çelikten mamul rezistanslarla ısıtma sağlayan, üzerindeki
dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıcaklık ayarını, kalan zamanı, ayarlayabilme
özelliği olan acil durumlarda motoru durduran acil stop butonu bulunan 1120
yüklemeoranlı makinanın iş yerinde temini ve yerine montaji,

Yıkama makinesı KW Kurutma makinası KW
Kornbi 10xl0 = 7,5 KW Kombi 10xl0 =9,0 KW
Kombi 15xI5=9,OKW Kombi 15xl5 =12,0 KW
Kombi 20x20 = 12,0 KW Kombi 20x20 = ı 8,0 KW

507-1100 Kombi çamaşır yıkama - sıkrna ve kurutma makinası, DKP dış panelli, elektrik
ısıtma sistemli.

507-1101 10xl0 Kornbi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası 23.640,30 364,30
507-1102 i 5x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası 26.585,20 399,70
507-1103 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası 29.531,40 436,40
507-1200 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası, CR-Nİ veya polyester

dış panelli, elektrik ısıtma sistemli

507-1201 lOxlO Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası 26.549,80 364,30
507-1202 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası 29.494,70 399,70
507-1203 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası 33.022,80 436,40
508-000 KURU ÇAMAŞıR ARABASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).

Profil borudan şase üzerine özel sert ağaçtan yapılmış takriben 950 mm. uzunlukta,
750 mm. genişlikte ve 800 mm. yükseklikte, zemini lata ızgaralı köşeliklerle ve
çekme çubuklarla kuvvetlerıdirilmiş Uç adet bilyalı yön değiştirebilir lastikli
tekerlekliarabanın sair teferruatı ile işyerinde temini. 234,00

508-100 PVC KURU ÇAMAŞıR ARABASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
En az 500 lt iç hacme sahip, beyaz sert PVC'den imal edilmiş ve kasa çevresi
yuvarlak profil malzeme ile takviye edilmiş ,dört adet 360° dönebilen lastik
tekerlekli, iki adeti frenli arabanın her türlü teferruatıyla işyerinde temini. 1.840,00

509-000 ISLAK ÇAMAŞıR ARABASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Islak çamaşırların taşınmasına elverişli, profil borudan şase üzerine tamamen
galvanizli sacdan imal edilmiş, 4 adet bilyalı, yön değiştirebilir lastikli tekerlekli,
küvet uzunluğu 900 mm. eni 700 mm. ortalama derinliği 200 rnm., toplam
yüksekliği 700 mm. olan çamaşır arabasının her türlü teferruatıyla işyerinde temini. 234,00

509-100 PVC ISLAK ÇAMAŞıR ARABASI: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
En az 280 lt iç hacme sahip, beyaz sert PVC'den imal edilmiş ve kasa çevresi
yuvarlak profil malzeme ile takviye edilmiş .dört adet 360° dönebilen lastik
tekerlekli, iki adeti frenli arabanın her türlü teferruatıyla işyerinde temini. 1.322,50

510-000 ETÜV CiHAZı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

510-100 Etüv cihazı ufak:
Elbise, yatak vesaire için tak. i 00 mm. genişlikte, 150 mm. yükseklikte veya 1250 ,,/ >~:~~~:~t ~~,mm. çapında ve 2100 mm. uzunlukta çelik sactan içi galvanizli kazan ortadan tek
volanla ve ışınsal sürgülerle kilitlenen veya yanlardan kelebek vidalarla t\...

sıkıştırılabilir tipte ön ve arkadan kapıları ile etüvün 0,2 atmosfer basınçlı buhara :iJI .

dayanıklı olarak imali; şilteler için iki taraflı (raflar üçer parçalı ve sökülebilerı

~~~;
~. .~,t. ~ii~

kafeslerhalinde) arabası; arabada ayrıca elbise asmak için tertibatı arabanın hareketli -, $' of... .
'." .-

kollu dört tekerleği; önde ve arkada etüv dışında yeteri uzunlukta rayı etüvün altında .". ~ ... ;( '"
6 atmosfer tecrübe basıncına dayanıklı galvanizli kurutmaserpantini kazanın dışında /Ji)galvanizli sacdan kuruma mantosu, manto ile kazan arasında ve kapılarda 6 cm. --:'-"ı,. ~ •

kalmhğında 90 kg/m' yoğunlukta taş yürıü şilte (klor içerimi < i Oppm) ile yalıtımı,
. '>" ~

0,2 atmosfer için emniyet tertibatı büyük hava atma ventili, buhar valfleri direkt '"", ~.,J«< 1',~
buhar püskürtme boru sistemi; manometre ve termometresi; üst ve alt tarafı koruma ..:..;.~J?!' "':?<:

kapaklı doldurma ve yavaş yavaş damlatmatertibatlı ve 1,5 Lt.lik şişesi ile beraber
formatın karıştırma cihazı; sair bütün teferruatıyla kompleolarak işyerinde temini
ve yerine montajı. (Onanlı projesine uygun). 11.003,00 416,20

510-200 Etüv cihazı büyük:
Takriben 1250 mm. genişlikte, 1250 mm. yükseklikte veya 1400 mm. çapında ve
2500 mm. uzunlukta diger özellikler B.f.T 5 i O-I Oü'ün aynı. 12.031,40 440,20
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
511-000 ÇAMAŞıR BASMA HAVUZLARı: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 80).

511-100 Çamaşır basma havuzu mermer kaplama:(*)
Betondan, su ile temas eden yüzeyleri suya karşı izoleli içi ve dışının her tarafı

merrner kaplı beher göz tak. 80 x 80 x 60 cm. iç ölçüde 0 50 mm. kurşun sifonu
boşaltma ağızları; ağız, tapa ve zinciri pirinçten kromajlı beher gözde 2 adet olmak
üzere (20 mm.lik) muslukları, rozetleri.yüklenicinin onataeağı resme göre yapılmak

ve mermer kaplaması ile gerekli tüm inşaat işleri ilgili İnşaat Birim Fiyatlarından

aynca ödenmek üzere (beher göz için) 59,40 9,90
511-200 Çamaşır basma havuzu mozaik kaplamalı:(*)

Merrner kaplama yerine rnozaikle kaplanmış diğer özellikler B.F.T. 511-IOO'ünaynı. 53,90 9,90
511-300 Çamaşır basma havuzu paslanmaz çelik:

Takriben 1900 x 800 x 850 mm. ebadında en az, 1,5 mm. 18/8 paslanrnaz çelikten,
60 mm. sırtı olan üst tablası, ayaklar; diger kısımlan 1,2 mm. kalıntığmda 18/8
paslanmaz çelikten, takriben 800 x 600 x 500 mm. ebadında ve 1,5 mm.
kalınhğında, 18/8 paslanmaz çelikten eviyeleri 50 mm. kurşun sifonlan, boşaltma

ağızları, tapalan, zincirleri, beher gözde Z'şer adet olmak üzere 20 mm.lik pirinçterı

kromajlı musluklan, rozetleri eviyelerin bulunduğu kısımda raf yerine önden ve
yanlardan eviyelerin görünrnesine mani olacak şekilde etekli, tamamı argon ark
kaynağı ile kaynattlmış ve kaynak yerleri tamamen giderilmiş mat satine finiş

yapılmış, ayaklarında kadmiyum veya krom kaplamalı yükseklik ayar elemanları

olan, yüklenicinin onataeağı resme göre, yapılmak üzere işyerinde temini, yerine
montajı ve çalışır halde teslimi. 1.821,60 19,00

512-000 ÇAMAŞıR ASANSÖRÜ: (EI ile hareketli): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60) (*)
65 cm x 70 cm. ölçüde 85 cm. yüksekliğinde, galvanizli sacdan konstrüksiyonda
yapılmış kabini, oto blokajlı, dişli tertibatı; tel halat sarrna tanburu, rayları, tel
halatlan; karşı ağırlığı ve tel koptuğu zaman raylar üzerinde fren yapma tertibatı

bulunan onaniı tip projesine uygun el ile hareket ettirilen asarısörürı temini ve yerine
montaj ı. Kabin, galvanizli sac yerine, paslanmaz çelik sacdan yapıldığı taktirde
montaj lı birim fiyatlar % i Oartırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygula

512-100 çamaşır asansorü bir katlı: 1.494,90 334,40

512-200 Beher kat için ilave: 78,10 63,80

(*)(50 i - 200) 2000 yılı ve sonraki yıllar ihalelerinde kuııanılmayacaktır.
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Sayı: 9
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ü

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHKJI80)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n)
bendi uyarınca hazırlanmış olup,180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci

maddesi kapsamına giren kuruluşlarcauygulanmasımecburidir.
- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların

çıkardığı uygulamada olan yönetmeliklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayımlanan!

yayımlanacak tebliğlere uyulması zorunludur.

(lOcak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)

AÇIKLAMALAR:

I-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Makina ve Elektrik Tesisatı Genel
Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tarifierinin doğal eki ve
tamamlayıcısıdırlar. .

2-Birim fiyat tarifierinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; malzeme bedeli, % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

- ;/;;:;~";~;;',;,-
3-Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanagı'i!.' ~. ,;",,~, ',""-.

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır. . .{:~> ~!~~1r::.~:;":~~ ~\

4-Freon 22. ile çalışan cihazların 2006 yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde :;;, ',>--< / ~ .~ 1

kullanılmayacaktır. . :\~:~~;:..;~~:~~~::~;:3.l
5-Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cihaz birim fiyatlarına dahil ,-\,,,,,-!_:::~~,,-;>,.:.,

olmayıp, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir. (tablo, şalter, sigorta, besleme hattı vb.)

6-Cihazlara ait üç ayrı firmadan istenen resimleri veya teknik özellikleri bildirir
prospektüsler için, üstlenici aynı zamanda imalatçı firma ise, bu üç şart aranmayıp,

yalınızca kendi imalatına ait resim ve prospektüsleri getirmesi yeterlidir

7-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa
dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

8-2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde 2008 yılı Birim Fiyat cetvellerinden
çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik Tesisatı Birim
Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

9-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.

lO-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiItme tenzilatına tabidir.

ll-Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün olanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

12-Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede
şantiye dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.
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l3-Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların

bünyesine Katma Değer Vergisi dahil değildir.

l4-Soğutma grupları komple halde bir şasi üzerinde monte edilmiş ve denemeleri
yapılmışsa komple soğuk su üretme cihazımn üzerinde bulunan beher malzeme için poz
no.larda belirtilen ihzarat yerine, tutarlarının % 80'i ihzarat olarak ödenir.
15-Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:

15.1 - Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı

yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi
(TSE damgası) bulunması mecburidir.

, \

U

15.2 - Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya
yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini
tevsik eden belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

15.3 - 15.1., 15.2. maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafından

verilecektir.

16-Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasını mecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

16.5 - Numune alma tarih ve yeri parti numarası,

16.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,

16.2 - İş konusu ve imalat yeri, /<:;:~C'~:J~:'~"':\

16.3 - Malzeme ve mamulün~nn, (iI, ? <:~;,;~~f)
16.4 - Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar yeri seri numarası.e,' _"'..'.;> .:~: "%C};-~~?J:

'\~,;. >'~~, . '-::,~'" -:of'. .~ .

'1~. .-:'~>: '·"~:;'~;"_'5'::-·:
". -"•...•.:.;;;:..-: ....;....

u
16.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

17-İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.

18-Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

19- Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25/2/1984'den evvel malzeme mamuller
için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

20-12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

21- Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan

97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı

olacaktır.

T.S.E. KALİTE BELGESİ VEYA UYGUNLUK BELGESİ İSTENEN TESİsAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİSTESİ:

560-000,561-000 Buharlaşma ünit hava soğutucuları (evaparatörler)
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559-000 Soğutmakuleleri
KOMPRESÖRLERDE ÖDEME ŞARTLARINADÖNÜŞTÜRME:

F22, F 407c, F 134a. ve F 410a ve Amonyak kompresörlerinde orijinal
kataloglarındakidönüştürme değerlerine veya imalatçı firmadan alınacak değerler,~,.,.

dikkate alınaraködeme yapılır. ,f,/r'":",.,':""'__
.:;" '.7__.. Çi~.... J$- '

.~.

TABLO: 1
SOGUTMA KULELERİNDEÖDEME ŞARTLARINA

DÖNÜŞTüRMETABLOSU

,. ,.- _. ,- '~

Dt2 = 4 oC (7 oF) için dönüştürme faktörleri -,.•.. ,-,

Yerel Yaş, t:J. t2°C
Ter. Sıcaklığı

oC LO 9 8 7 6 5 4 3

30 - - 0.40 0.46 0.51 0.59 0.70 0.88

25 - 0.40 .45 0.51 0.58 0.68 0.83 1.08

20 0.42 0.47 0.53 0.61 0.70 0.84 1.06 1 .40

15 0.50 0.65 0.64 0.74 0.86 1.06 1.35 -

LO 0.60 0.68 0.77 0.91 1.06 1.32 - -

TABLO:2
SOGUTMA KULELERİNDEÖDEME ŞARTLARINA

DÖNÜŞTÜRMETABLOSU

li. t1 = 5,5 oC (10 OF) için dönüştürmefaktörleri

Yerel Yaş, A t2°C
Ter

Sıcaklığı

oC 12 II LO 9 8 7 6 5 4 3

30 - - - - '0.52 0.59 0.67 0.77 0.93 Ll5

25 - - 0.50 0.53 0.60 0.70 0.79 0.93 Ll3 1.47

20 - 0.53 0.58 0.64 0.73 0.85 0.96 Ll7 1.48 -

15 0.57 0.63 0.70 0.78 0.90 1.06 1.20 1.48 - -

LO 0.69 0.77 0.86 0.96 LlO 1.30 - - - -

4



TABLO :3
SOCUTMA KULELERİNDEÖDEME ŞARTLARINA

DÖNÜŞTÜRMETABLOSU

A tl = 8,3 oC (15 oF) için dönüştürme faktörleri

Yerel Yaş, li. t2°C
Ter Sıcaklığı

oC 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

30 - - - - - 0.62 0.68 0.77 0.87 1.00 1.20 1.49

25 - - - 0.62 0.68 0.72 0.83 0.96 l.l0 1.30 1.58 -

20 - 0.61 0.68 0.74 0.82 0.92 1.03 1.20 1.40 - - -

,>' )5...", 'i' 0.68 0.76 0.83 0.92 1.03 l.l6 1.30 1.53 - - - -
;,'" .,~~, l'*'~~ ~. i'l;":[~~?~~:~~."

D tl = 14 oC (25 oF) için dönüştürme

u

Yerel Yaş,
Ter

Sıcaklığı-c 17

30

25

20

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

0.84 0.92 1.06
1.

.36
1.6- - - - - -

18 5

0.80 0.88 0.96 1.06 l.l8 1.36
1.

1.80- - -
54

-

- 0.84 0.92 1.02 l.l2 1.24 1.38 1.56 - - - -

15

10

0.8
0.92 0.99 1.06 l.l6 1.30 1.45 1.62

4 - - - - -

1.0
l.l4 1.24 1.34 1.47 1.66

4
- - - - - - - -

Not.ô tl = SUyun kuleye giriş, çıkış sıcaklıklan arasındaki fark.
~ t2 = Yerel projeleme yaş termometre sıcaklığı ile suyun kuleden

çıkış sıcaklığı arasındaki fark (yaklaşım)



TABLO: 5
EVAPORATİF KO~~NS~RLERDE ÖDEME ŞARTLARINA

(j

DONUSTURME TABLOSU

Evaporatıf kondenser için dönüştürme faktörleri

Yerel Yaş, Yoğunlaşma Sıcaklıklarıoc
Ter

Sıcaklığı"C 30 35 40 45

15 1.32 0.95 0.73 -

20 1.90 1.15 0.85 -

25 - 1.60 1.09 0.79

30 - - 1.45 1.02

;:-:'."~,, , .

Not: Tablolarda mevcut değerlerin arasına düşen bütün değerler için interpolasyon
veya extrapolasyon yapılarak: aranan değerler bulunacaktır.

··':>e,,:;,\..
~A (. ::;;... ~:.

-''1' 'ı ~~

:((?~;!1)
:~" ~J~::t~~:;):.~., ~/:
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Birim
Fiyat

No:
551-000

551-200

YAPILACAK İşİN CİNSİ

PİSTONLU SOCUTMA KOMPRESÖRLERİ:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Üç firmadan alınmış prospektüslerden onatılanlardan birisi kullanılmak şartıyla -lO o

C buharlaşma +30 "C yoğuşrna sıcakuğuıda ve orijinal katoloğurıa göre kullanılabilir

devirlerin ortalaması 1450 d/d olduğuna göre bu devirde aşağıdaki kapasitede çelik
kaynaklı veya özel döküm tek veya çok silindirli pistonlu kompresörürı aksi projede
belirtilmediği taktirde, TSE 3209'a göre ıP 22 yarım kapalı muhafaza formunda
motoru ile birlikte direkt akuple elastik kavraması, kasnak - kayış sisteminde germe
tertibatı kayış kasnak donanımı ve koruyucusu ve izolatörlerle bağlantıları şasesi

veya titreşim izolasyonu yapılmış halde beton kaide yapılıp üzerine montesi;
(İzolasyon ve beton kaide bedeli ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir). İşletme ve
verim denemeleri yapılarak tam tekmil işler durumda teslimi (Aksesuar!ar 555
OOO'den; kondenser 556-000; 557-000'den, emme basma vanaları 357-000'den,
soğutucu akışkan şarjı 591-000'den; otornatikler, kullanılan cinslerine göre ilgili
tesisat birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir). Orijinal katoloğuna göre kullanılabilir

devirlerinin ortalaması i 450 d/d değilse her 100 d/d fazlalık için ana birim fiyatın %
i 'i kadar azaltılır ve her i 00 d/d eksiklik için ana fiyatın % i 'i kadar ilave edilir. 750
d/d'dan küçük devirlere ilave ödeme yapılmaz ve 450 d/d'dan az veya 2200 d/d'dan
çok devir adedi kullanılmayacaktır. Yıldız üçgen şalter kullanıldığı taktirde yüksüz
yol verme tesisatı kullanılacak ve kapasite regülatörü bedeli ödenecektir.

Not; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı

Ekipmanlar Yönetmeliğineuygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Freon 22 ile çalışan hermetik kompresörler. (Elektrik motoru fiyata dahil,
kondenseri hariç):(*)

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

Freon 22 ile çalışır yarı hermetik, pistonlu soğutma kompresörleri (Elektrik
motoru fiyata dahil, kondenseri hariç)

u

55 i -201

55 i -202

55 i -203

55 i -204

551-205

55 i -206

551-207

551-208

551-209

551-210

551-21 i

551-400

551-401

55 i -402

551-403

551-404

551-405

551-406

551-407

551-408

551-409

551-410

551-41 i

551-412

551-413

(1000 kcal/h)

(2000 kcal/h)

(2500 kcal/h)

(3000 kcal/h)

(4000 kcal/h )

(5000 kcal/h)

(8000 kcal/h)

(10000 kcal/h)

(15000 kcal/h)

(20000 kcal/h)

(30000 kcal/h)

(6000 kcal/h)

(9000 kcal/h )

(12000 kcal/h)

(15000 kcal/h)

(22500 kcal/h)

(30000 kcal/h)

(45000 kcal/h)

(60000 kcal/h)

(75000 kcal/h)

(90000 kc al/h )

(120000 kcal/h)

(l50000 kcal/h)

(225000 kcal/h)

1,1 kW

2,2 kW

2,9 kW

3,3 kW

4,4 kW

5,6 kW

9kW

11,6kW

17,5 kW

22 kW

33 kW

7kW

10kW

14kW

17,5 kW

26kW

33 kW

52 kW

70 kW

87 ıw

100kW

140kW

175 kW

260 kW

s- 4· \:~\

,( ... '."~. ,., .:~_ ~'\ i,;~,

ı.ı 17,00

1.413,00

1.497,00

1.602,00

1.728,00

1.855,00

2.298,00

3.224,00

4.153,00

4.975,00

5.692,00

3.583,00

4.427,00

5.524,00

6.366,00

8.222,00

10.709,00

16.359,00

21.503,00

25.508,00

30.104,00

32.971,00

37.777,00

40.138,00

131,00

145,00

164,00

181,00

196,00

216,00

229,00

249,00

268,00

280,00

297,00

196,00

216,00

249,00

280,00

313,00

330,00

368,00

393,00

433,00

459,00

563,00

628,00

687,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.



Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

551-414 (300000 kcal/h) 330 kW 44.439,00 752,00
551-415 (450000 kca1/h) 520 kW 55.907,00 826,00
551-416 (600000 kcal/h) 700 kW 65.351,00 890,00
551-400/1 Freaon 134a veya 407c ile çalışır yarı hermetik pistonlu soğutma kompresörleri

(Elektrik motoru fiyata dahil. kondenseri hariç)

551-401/1 (6000 kcal/h) 7kW 4.700,00 210,10
55 i -40211 (9000 kcal/h) 10kW 5.800,00 231,50

551-403/1 (12000 kcal/h) 14kW 7.225,00 266,20

551-404/1 (15000 kcal/h) 17,5 kW 8.325,00 299,90

551-405/1 (22500 kcallh) 26 kW 10.750,00 334,60

551-40611 (30000 kcal/h) 33 kW 13.975,00 351,90

551-407/1 (45000 kcal/h) 52 kW 21.375,00 392,70

551-408/1 (60000 kcal/h) 70 kW 28.100,00 419,20

551-40911 (75000 kcallh) 87kW 33.325,00 462,10

551-410/1 (90000 kcal/h) 100 kW 39.325,00 490,60

551-41111 (120000 kcal/h) 140 kW 43.075,00 601,80

551·41211 (150000 kcallh) 175 kW 49.350,00 671,20

551-413/1 (225000 kcal/h) 260 kW 52.425,00 733,40

551-41411 (300000 kcallh) 330 kW 58.050,00 803,80

551-4 i 5/1 (450000 kcal/h) 520 kW 73.025,00 883,30

551-41611 (600000 kcal/h) 700 kW 85.375,00 951,70

551-600 Freon 22 ile çalışır varı hermetik, çift kademeli pistonlu soğutma

kompresörleri; (Elektrik motoru fiyata dahil, kondenseri hariç)(*)
Bu korupresörler - 40 "C evaporasyon +30 "C kondenzasyon sıcaklığına göre
fiyatlandırılmıştır.

551-601 (1000 kcal/h) 1,1 kW 2.366,00 145,00

551-602 (2000 kcal/h) 2,2 kW 3.935,00 181,00

551-603 (2500 kcal/h) 2,9kW /.,9::,~,~ ı>"''· ' 'c", ..,. 4.779,00 229,00

551-604 (3000 kcallh) 3,3 kW v· '"::: .. '.~,.:'J .~~.
5.622,00 268,00',\

551-605 (4000 kcal/h) 4,4 kW ;.~ ;'i:' ,;:-::;~.".'~} ;.~. ~, 6.558,00 297,00

55 i -606 (5000 kcallh) 5,6 kW ~ ~:~ ~~:~ ~' \,!, . , /:'.~ :-~ ~ .~ 7.261,00 330,00

551-607 (8000 kcal/h) 9kW ' \;':. 'c.. \ . , ,. -- id '0,

9.955,00 368,00\ <:-, ':o.~.,~ ..:.~<-;·.~ .'f.;,;:ft

551-608 (10000 kcal/h) 11,6 kW .<:::.....".~i. .'_. ,,"-' '~;'7
383,00. ,-,I,:;' .~~, I'i, ", ...

ı 1.946,00

551-609 (15000 kcal/h) 17,5 kW r ,••,;.-- ':?:;;''''~'':.':.:./ 14.991,00 411,00

551-610 (20000 kcallh) 22 kW 21.08 i ,00 447,00

551-611 (30000 kcal/h) 33 kW 26.234,00 475,00

551-612 (40000 kcal/h) 44 kW 33.121,00 529,00

551-613 (50000 kcallh) 58kW 33.449,00 579,00

551-614 (75000 kcal/h) 87 kW 59.354,00 655,00

551-615 (100000 kcallh) 116kW 78.846,00 732,00

551-900 Freon 22 ile çalışır, açık piston iu soğutma kompresörleri; ( Elektrik motoru ve
kondenser fiyatı hariç).(*)

551-90 i (1000 kcal/h) 1,1 kW 514,00 103,00

551-902 (2000 kca1/h) 2,2 kW 970,00 114,00

551-903 (2500 kcal/h) 2,9 kW 1.202,00 126,00

551-904 (3000 kcal/h) 3,3 kW 1.349,00 131,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullamlmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:
551-905

55 i -906

551-907

551-908

551-909

551-910

551-91 i

551-912

551-913

551-914

551-915

551-916

551-917

551-918

551-919

55 i -920

551-921

551-922

55 i -923

55 I -924

551-1000

551-1001

551-1002

551- I 003

YAPILACAK tstx CİNSİ

(4000 kcal/h) 4,4 kW

(5000 kcal/h) 5,6 kW

(6000 kcal/h) 7 kW

(8000 kcallh) 9 kW

(i 0000 kcallh) i 1,6 kW

(15000 kcal/h) 17,5 kW

(20000 kcallh) 22 kW

(30000 kcal/h) 33 kW

(40000 kcallh) 44 kW

(50000 kcallh) 56 kW

(75000 kcal/h ) 87 kW

(i 00000 kcallh) I 16 kW

(125000 kcal/h) 145 kW

150000 kcal/h) 175 kW

(200000 kcallh) 220 kW

(250000 kcallh) 290 kW

(300000 kcallh) 330 kW

(400000 kcal/h) 440 kW

(500000 kcal/h) 560 kW

(600000 kcallh) 700 kW

Freon 407c ile çalışır hermetik scroll soğutma kompresörleri: (elektrik motoru
fiyata dahil, kondenser hariç olmak üzere)

(6000 kcal/h) 7 kW

(9000 kcallh) LO kW

(12000 kcal/h) 14 kW

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

1.391,00

1.644,00

2.045,00

2.624,00

2.466,00

3.373,00

4.342,00

6.387,00

8.011,00

10.646,00

16.316,00

23.189,00

24.454,00

28.249,00

32.254,00

35.416,00

36.681,00

43.005,00

44.692,00

52.601,00

4.950,00

6.100,00

7.625,00

Montaj
Bedeli
YTL

145,00

164,00

181,00

196,00

229,00

249,00

280,00

313,00

368,00

410,00

447,00

475,00

529,00

595,00

655,00

710,00

786,00

890,00

1.010,00

1.147,00

210,00

230,00

270,00
551-1004

55 I - I 005

551-1006

551-1007

(15000 kcal/h) 17,5 kW

(22500 kcallh) 26 kW

(30000 kcallh) 33 kW

(45000 kcallh) 52 kW

.' \,.,' .

<.,0"

~~"f ~f.
>;; ","

8.775,00

i 1.350,00

14.775,00

22.550,00

300,00

340,00

360,00

400,00
551-1008

551-1009

551-1010

551-101 i

551-1012

551-1013

551-1014

551-1015

551-1016

(60000 kcallh) 70 kW

(75000 kcallh) 87 kW

(90000 kcal/h) 100 kW

(120000 kcallh) 140 kW

(150000 kcallh) 175 kW

(225000 kcallh) 260 kW

(300000 kcallh) 330 kW

(450000 kcal/h) 520 kW

(600000 kcallh) 700 kW

"." ..," ,,'.;,' ."':''''
-c: . ..., ,',f' .1- L.~;,~~

'0',' ""'~""''''
....

29.650,00

35.150,00

41.500,00

45.450,00

52.050,00

55.325,00

61.250,00

77.050,00

90.050,00

420,00

470,00

490,00

610,00

680,00

740,00

810,00

890,00

960,00

551-1100

551-1101

551-1102

551-1103

551-1104

551-1105

Freon 407c ile çalışır yarı hermetik pistonlu soğutma kompresörleri (elektrik
motoru fiyata dahil kondenser hariç olmak üzere)

(6000 kcallh) 7 kW

(9000 kcal/h) 10 kW

(12000 kcal/h) 14 kW

(15000 kcal/h) 17,5 kW

(22500 kcal/h) 26 kW

4.525,00

5.575,00

6.950,00

8.025,00

10.350,00

210,00

230,00

270,00

300,00

340,00

3



Birim
Fiyat

No:
551-1106

551-1107

55l-1108

551-1109

55 I-I i LO

551-1111

551-1112

551-1 i 13

551-1 114

551-1115

551-I i 16

(30000 kcal/h)

(45000 kcal/h)

(60000 kcal/h)

(75000 kcal/h)

(90000 kcal/h)

(120000 kcal/h)

(150000 kcal/h)

(225000 kcal/h)

(300000 kcal/h)

(450000 kcal/h)

(600000 kcal/h)

YAPILACAK tsıx CİNSİ

33 kW

52 kW

70 kW

87 kW

100kW

140 kW

175 kW

260kW

330 kW

520 kW

700 kW

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

13.475,00

20.600,00

27.075,00

32.100,00

37.875,00

41.500,00

47.525,00

50.500,00

55.925,00

70.350,00

82.225,00

Montaj
Bedeli
YTL

360,00

400,00

420,00

470,00

490,00

610,00

680,00

740,00

810,00

890,00

960,00

551-1200

551-1201

55 i - i 202

551-1203

Freon 410a ile çalışır hermetik scroll soğutma kompresôrleri (elektrik motoru
fiyata dahil kondenser hariç olmak üzere)

(6000 kcal/h) 7 kW

(9000 kcal/h) i OkW

(12000 kcal/h) 14 kW

4.900,00

6.050,00

7.550,00

240,00

270,00

310,00

551-1204

551-1205

551-1206

551-1207

551-1208

551-1209

551-1210

551-121 i

551-1212

551-1213

551-1214

551-1215

551-1216

(15000 kcal/h) 17,5 kW

(22500 kcal/h) 26 kW

(30000 kcal/h) 33 kW

(45000 kcal/h) 52 kW

(60000 kcal/h) 70 kW

(75000 kcal/h) 87 kW

(90000 kcal/h) 100 kW

(120000 kcal/h) 140 kW

(150000 kcal/h) 175 kW

(225000 kcal/h) 260 kW

(300000 kcal/h) 330 kW

(450000 kcal/h) 520 kW

(600000 kcal/h) 700 kW

.ı,. ~. 'J:'" .' ,.

. .ol'- ': ~". .-'. .1>:",

·:""',:;'~~~·.:,,:.~.ô··~,':" "

8.700,00

11.250,00

14.625,00

22.350,00

29.375,00

34.850,00

41.125,00

45.025,00

51.600,00

54.825,00

60.700,00

76.350,00

89.250,00

340,00

380,00

400,00

450,00

480,00

530,00

560,00

690,00

770,00

840,00

920,00

1.020,00

1.090,00

·.

u
552-000

552-100

552-101

552-102

552-103

552-104

552-105

552-106

552-107

552-108

552-109

552-110

552-111

552-112

553-000

AMONYAK KOMPRESÖRLERİ:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

Amonyakla çalışır, kapasite kontrolü yapmayan, açık pistonlu soğut ma
kompresörleri
(Elektrik motoru ve kondenser fiyatı hariç, diger özellikler B.FT 551-000'in aynı,

(40000 kcal/h) 44 kW

(50000 kcal/h) 56 kW

(75000 kcal/h) 87 kW

(100000 kcal/h) 116 kW

(125000 kcal/h) 145 kW

(150000 kcal/h) 175 kW

(200000 kcal/h) 220 kW

(250000 kcal/h) 290 kW

(300000 kcal/h) 330 kW

(400000 kcal/h) 440 kW

(500000 kcal/h) 560 kW

(600000 kcal/h) . 700 kW

ROTORLU KOMPRESÖRLER: {Ölrü: Ad.: İhzarat: % 601

7.675,00

9. i 75,00

14.025,00

16.025,00

20.525,00

23.300,00

26.550,00

30.800,00

35.300,00

44.075,00

52.575,00

56.325,00

390,00

420,00

490,00

550,00

600,00

660,00

720,00

730,00

750,00

780,00

880,00

980,00

4
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Birim
Fiyat

No:

553-300

YAPILACAK İşiN CİNSİ

Hermetik veya yarı hennetik, en az % 50 kendinden kademeli veya sürekli kapasite
ayarlı, paletli rotorlu tip kornpresör; elektrik motoru dahil kondenseri hariç,
izolatörlerle bağh şasesi veya titreşim izolasyonlu beton kaidesi (İzolatör ve beton
kaide fiyatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) ile komple çalışır durumda
tam ve tekrnil, katoloğunda -10 oC buharlaşma +30 oC yoğuntaşma sıcakligmda

vereceği kalori fiyata esas olmak üzere (bedeli fatura üzerinden sözleşme

hükümlerine göre ödenmek üzere).

Not; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı

Ekipmanlar Yönetmeligine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

Freon 134a ile çalışır yarı hermetik çift vidalı soğutma kompresörleri: (Elektrik
motoru fiyata dahil kondenser hariç olmak üzere)
Üç firmadan alınmış prospektüslerden onatılanlardan birisi kullanılmak şartı ile +5 o

C buharlaşma,+55 "C yoğuşma sıcaklıklarında aşağıda belirtilen kapasitelere haiz
çift vidalı, dişli veya direk tahrikli, karter ısıtıcı!ı, gaz çıkışında akışkanın geri
dönüşünü engelleyen vanaya (shut-off valf) sahip, ön filtre ve sonrasında 3 mikron
filtrasyon yapabilen iç filtreye ve yağ gözetlerne camına sahip, içten ve dıştan

susturucu (muff1er) ve çek valf bulunan, basınçlı yağlanması için her devreye,
dışarıda bulunan bir adet elekıro-manyetik pistonlu mikro yağ pompası

bağlanacak.Kornpresör kapasite kontrolü pilot-operated solenoid vana ile veya kayar
vana ile yapılacak. Korupresörler yüksüz kalkacaktır.Kompresör rulmanları şantiyede

değiştirilebilecek yapıda olacak ve ömürleri i 00.000 saatten az olmayacaktır.Motor
soğuması direk sıvı enjeksiyonlu olacak ve içten aşırı yük termistörü ile korunacak.
(Aksesuarlar 555-000'dan; kondenser 556-000; 557-000'dan; emme basma vanaları

357-000'dan; soğutucu akışkan şarjı 591-000'dan; otomatikler kullanılan cinslerine
göre ilgili tesisat birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir)

Kapasite

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

u

553-30 i

553-302

553-303

553-304

553-305

553-306

553-307

553-308

553-309

553-310

553-3 i i

553-312

553-313

553-314

553-315

553-316

553-3 i 7

120000 kcallh

130000 kcallh

140000 kcal/h

160000 kcallh

175000 kcal/h

190000 kcallh

2 i 0000 kcallh

220000 kcal/h

260000 kcallh

28 i 220 kcal/h

30 i 000 kcallh

322500 kcallh

345720 kcallh

367220 kcallh

376680 kcal/h

395600 kcal/h

4 i 1080 kcal/h

(140 Kw)

(l50Kw)

(163 Kw)

(186 Kw)

(204 Kw)

(22 i Kw)

(244 Kw)

(256 Kw)

(302 Kw)

(327 Kw)

(350 Kw)

(375 Kw)

(402 Kw)

(427 Kw)

(438 Kw)

(460 Kw)

(478 Kw)

.-, .... , '.,..,
~.." '. ~ .."

''''':::''::-';:''',...- -.-':::.'-

92.175,00

98.500,00

107.325,00

121.225,00

133.850,00

145.225,00

i 59. i 00,00

166.675,00

196.975,00

215.300,00

230.450,00

246.900,00

264.675,00

28 ı.ı 50,00

288.375,00

302.875,00

314.725,00

600,00

650,00

730,00

820,00

900,00

980,00

1.060,00

1.170,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

553-400

553-500

553-600

Freon 407c ile çalışır yarı hermetik çift vidah soğutma kompresörleri: (Elektrik
motoru fiyata dahil kondenser hariç olmak üzere.
BFT 553-300'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri aynen uygulanır,

Freon 22 ile çalışır yarı hermetik çift vidalı soğutma kompresôrlerl: (Elektrik
motoru fiyata dahil kondenser hariç olmak üzere) (*)
BFT 553-300'deki montaj lı birim fiyatlar %30 eksiltilerek , montaj bedelleri
eksiltilmeden aynen uygulanacaktır

Freon 134a ile çalışır yarı hermetik tek vidalı soğutma kompresörleri (elektrik
motoru fiyata dahil, kondenserler hariç olmak üzere)

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşİN CİNSİ

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

u 553-601

553-602

553-603

553-604

553-605

553-606

553-607

553-608

553-609

553-6 i O

553-6Il

553-612

553-700

553-800

554-000

555-000

Üç firmadan alınmış prespektüslerde onarılanlardan birisi kullanılmak şartıyla; +5 o

C buharlaşma, +55 "C yoğuşma sıcaklıklarında aşağıda belirtilen kapasitelere haiz
tek vidalı kornpresör tasarımı bir ana vida ve buna bağlı iki yanal rotordan
oluşacaktır.Kompresörler yarı hermetik yatık tip tek vidalı olup gerek üzerindeki
müdahale kapağı gerekse uygun tasarım nedeni ile şantiyede servis edilebilecek
yapıda olmalıdır.Kompresör motoru ana vidaya direkt akuple olup kornpresör vida
devri 3000 d/d olup rulmanlar şantiyede değiştirilebilir yapıda olacak ve ömürleri
i 00.000 saatten az olmayacaktır. Kompresör oransal kapasite kontrolüne sahip olup
kornpresör kapasite kontrolü mikroişlemci tarafından kontrol edilen elektronik
genleşme vanası tarafından yapılacak. Kornpresör karter ısıtıcısı, kurutucu filtre, likit
gözetierne carnı, gaz çıkışında akışkanın geri dönüşünü önleyici vanaya (shut-off
valf) sahip olacaktır. Kornpresörün yağlaması yüksek yoğuşma basıncında yüksek
verimli yağ enjeksiyon sistemi ile yapılacaktır. Kompresörlerin kalkışı yüksüz
olacaktır. Motor soğutulması direkt sıvı enjeksiyonlu olacak ve içten hem aşırı yüke
hem de aşırı ısınmaya karşı terrnistörlerle korunacak. (Aksesuarlar 555-000'dan,
kondenser 556-000 dan ve 557-000'den, emme basma vanaları 357-000'den,
soğutucu akışkan şarjı 59 i -OOO'den, otomatikler kullanılan cinslerine göre ilgili
tesisat birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.En az %50 kendinden kademeli veya
sürekli kapasite ayarlı kornpresörlerde%5 zamlı fiyat uygulanacaktır.

120.000 Kcal/h (140 KW) 79.675,00 670,00

130.000 Kcal!h (150 KW) 86.325,00 720,00

140.000 Kcal/h (163 KW) -. ,'.i':.: "'c"" 91.600,00 780,00

160.000 Kcal/h (186 KW)
""'j'

, -,. . :',',.. . ~~ .«,", 104.075,00 890,00
175.000 Kcal/h (204 KW) ) ,)":' ( •...:-; ' ".'".>;. ~~) ~;~~ \: 114.450,00 1.000,00

190.000 Kcal!h (221 KW) i~ ",','0 "··.i
i,

/: ; -...t~. :' •.'0'\, \:;-.

:.i> ':" ; -:0::: :~! t'f' 123.825,00 ı.ı 10,00
2 i 0.000 Kcal/h (244 KW) ',: "'.;':~" -. ,.o::~~/3~ ,,,:, rl 135.075,00 1.220,00

220.000 Kcal!h (256 KW) ":" i"",' ,,;"/: '.(i.~" .'"'" 'cl 143.600,00 1.330,00

260.000 Kcal/h (302 KW)
-'O',

;c.~( :,:~:f'" 167.300,00 1.500,00
270.900 Kcallh (315 KW)

'.
175.175,00 1.560,00

327.660 Kcallh (381 KW) 198.300,00 1.670,00
383,560 Kcallh (446 KW) 213.900,00 1.890,00

Freon407c ile çalışır yarı hermetik tek vidalı soğutma kompresörleri (elektrik
motoru fiyatı dahil kondenseri hariç olmak üzere)
BFT 553-600 deki montajlı birim fiyatlar aynen uygulanacaktır.

Freon 22 ile çalışır yarı hermetik tek vidalı soğutma kompresörleri (elektrik
motoru fiyata dahil kondenser hariç olmak üzere)(*)
BFT 553-600 deki montajlı birim fiyatlar %30 eksiltilerek, montaj bedelleri
eksiltilmeden aynen uygulanacaktır.

SOGUK SU ÜRETİCİ GRUPLAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)

KOMPRESÖR AKSESUARLARI: (İnzarat: % 80)

555-100

555-200

555-300

556-000

556-300

İyi cins numunesi idarece kabul edilen titreşim önleyici mantar: (Ölçü: m3)

Yay izolatörü: (Ölçü: Ad.)

Kauçuk izolatör, (saplaması, somunu dahil): (Ölçü: Ad.ı)

HAVA SOGUTMALI KONDENSERLER:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60)
Üç ayrı firmadan alınmış imalat resimleri veya teknik prospektüslerden
onananlardan birisi kullanılmak üzere

F 22 ile çalışır, hava soğutmalı, bakır boru üzerine bakır kanatlı serpantinli:
(**)(*)
(Vantilatörü ayrı bir motorla tahrik ediliyorsa motor fiyatı ayrıca verilecek, fan
kondenser fiyatına dahildir.).Genne tertibatlı kayış kasnak donanımı, muhafazası ve
havanın muntazam akışını temin eden kaportası ile kondenserin temini kaidesi
üzerine, komple bağlantılannın yapılması, çalışır halde tam ve tekrnil teslimi. (Aksi
projede belirtilmediği taktirde, giriş havası sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı arasında

10 oC fark alınacaktır. Aksi hallerde fiyata esas olacak kapasiteyi hesaplarken bu
fark kabul edilecektir ve ısı iletim kat sayısı **K= 32 kcallh m2 oC kabul

112,00

13,40

6,60

12,50

5,20

5,20

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullarulmayacaktır.

(**)K=37,2 N/m2 oC=(32 Kcallh m2 oc)
6
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

edilecektir. Bu değerin üzerinde bir verim için kapasite belgesi istenecektir.)
Titreşim izolesi ve kaidesi fiyata dahilolmayıp BFT.555-000'e göre ödenecektir.

32xKullanılan Kapasite.
**Fiyata esas kapasite =--------------------------------

Kullanılan (K)(** )

556-30 i (1000 Kcal/h) 1,1 kW 480,90 39,00
556-302 (2000 Kcal/h) 2,2 kW 780,20 48,00

556-303 (3000 Kcal/h) 3,3 kW 949,20 56,00

556-304 (5000 Kcal/h) 5,6 kW 1.456,00 63,00

556-305 (10000 Kcal/h) 11,6kW 2.070,00 68,00

556-306 (20000 Kcal/h) 22 kW 3.944,00 121,00

556-307 (30000 Kcal/h) 33 kW 6.077,00 152,00

556-308 (40000 Kcal/h) 44 kW 7.534,00 172,00

556-309 (50000 kcal/h) 56 Kw
..

·'C'.._. 9.688,00 217,00

556-3 i O (75000 kcal/h) 87 Kw ':.
16.203,00 257,00... ,'. ","'~.. ",~.

556-31 i (100000 kcal/h) 116Kw .. ".:";'l ; .,,',':'.'" .•... ,~:. '-';'ı '•. 19.862,00 295,00,. ,
556-312 (125000 kcal/h) 145 Kw ;~ \""/ J' ,~,~ F$ i:.y· 24.520,00 334,00

;\~ v '. '.' ...•, •.?" .'.556-3 i 3 (150000 kcal/h) 175 Kw ...• /" ' .•. ,.;..... ,co'.
30.408,00 373,00" ';,,' "f ,;" ~". O',.,,~;;..

556-314 (200000 kcal/h) 220 Kw
, /.ı. ~ "":.;, "!;' 38.756,00 411,00k:.:"." ,," .~ "'''/

556-3 i 5 (250000 kcal/h) 290 Kw :.\~ " >.~~: -:.,..... 49.040,00 462,00

556-316 (300000 kcal/h) 330 Kw 59.623,00 513,00

556-3 i 7 (400000 kcal/h) 440 Kw 74.789,00 565,00

556-3 i 8 (500000 kcal/h) 560 Kw 96.888,00 616,00

556-3 i 9 (600000 kcal/h) 700 Kw
NüT:700 Kw.(600000 kcal/h) 'dan fazla olanlar 2 veya daha fazla grup halinde
bölünebilir.Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır. 118.501,00 668,00

556-400 F 22 ile çalışır, hava soğutmalı, bakır boru üzerine alüminyum kanatlı(*)

(Vantilatörü ayrı bir motorla tahrik ediliyorsa motor fiyatı ayrıca verilecek, fan
kondenser fiyatına dahildir.).Germe tertibatlı kayış kasnak donanımı, muhafazası ve
havanın muntazam akışını temin eden kaportası ile kondenserin temini kaidesi
üzerine, komple bağlantılannm yapılması, çalışır halde tam ve tekrnil teslimi. (Aksi
projede belirtilmediği taktirde, giriş havası sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı arasında

i O "C fark alınacaktır. Aksi hallerde fiyata esas olacak kapasiteyi hesaplarken bu
fark kabul edilecektir ve ısı iletim kat sayısı *K= 32 kcallh m2 "C kabul edilecektir.
Bu degerin üzerinde bir verim için kapasite belgesi istenecektir.) Titreşim izolesi ve
kaidesi fiyata dahil olmayıp BFT.555-000'e göre ödenecektir.

32xKullanılan Kapasite.
**Fiyata esas kapasite =--------------------------------

Kullanılan (K)(* *)

556-40 i (I 000 Kcal/h) 1,1 kW 497,70 39,00
556-402 (2000 Kcal/h) 2,2 kW 807,50 48,00
556-403 (3000 Kcal/h) 3,3 kW 982,40 56,00
556-404 (5000 Kcal/h) 5,6 kW 1.507,00 63,00

556-405 (10000 Kcallh) 11,6kW 2.142,00 68,00

556-406 (20000 Kcallh) 22kW 4.082,00 121,00

556-407 (30000 Kcal/h) 33 kW 6.290,00 152,00

556-408 (40000 Kcal/h) 44 kW 7.797,00 172,00

556-409 (50000 kcal/h) 56 Kw 10.027,00 217,00

556-410 (75000 kcal/h) 87 Kw 16.770,00 257,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CiNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

556-41 i (i 00000 kcallh) 116Kw 20.557,00 295,00
556-412 (125000 kcallh) 145 Kw 25.378,00 334,00
556-413 (150000 kcal/h) 175 Kw 31.472,00 373,00
556-414 (200000 kcal/h) 220 Kw 40. 112,00 411,00
556-415 (250000 kcallh) 290 Kw 50.757,00 462,00
556-416 (300000 kcallh) 330 Kw 61.7 10,00 513,00
556-417 (400000 kcal/h) 440 Kw 77.407,00 565,00

556-4 i 8 (500000 kcal/h) 560 Kw 100.279,00 616,00

556-419 (600000 kcal/h) 700 Kw
NOT:700 Kw.(600000 kcal/h) 'dan fazla olanlar 2 veya daha fazla grup halinde
bölünebilir.Bu durumda bölündükterı sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır. 122.648,00 668,00

556-500 Amonyakla çalışır, soğutucusu çelik boru üzerine çelik kanatlı dışı sıcak

galvanizlenmiş. ,
(Vantilatörü ayrı bir motorla tahrik ediliyorsa motor fiyatı ayrıca verilecek, fan
kondenser fiyatına dahildir.).Germe tertibatlı kayış kasnak donanımı, muhafazası ve
havanın muntazam akışını temin eden kaportası ile kondenserin temini kaidesi
üzerine, komple bağlantılarının yapılması, çalışır halde tam ve tekrnil teslimi. (Aksi
projede belirtilmediği taktirde, giriş havası sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı arasında

i O "C fark alınacaktır. Aksi hallerde fiyata esas olacak kapasiteyi hesaplarken bu
fark kabul edilecektir ve ısı iletim kat savısı *K= 32 kcallh m2 "C kabul edilecektir.
Bu değerin üzerinde bir verim için kapasite belgesi istenecektir.) Titreşim izolesi ve
kaidesi fiyata dahilolmayıp BFT.555-000'e göre ödenecektir.

32xKullanılan Kapasite.
**Fiyata esas ka pas ite=-------------------------------

Kullanılan (K)(* )

556-501 (1000 Kcal/h) 1,1 kW 255,00 40,00

556-502 (2000 Kcal/h) 2,2 kW 413,00 50,00

556-503 (3000 Kcallh) 3,3 kW 503,00 60,00..>

556-504 (5000 Kcal/h) 5,6kW ,./6 "c/',,," ;-::',~
"'ı:,

771,00 70,00-ı;;: •.
'....

,t-' ",'ll- ., .
-'.>556-505 (i 0000 Kcal/h) 11,6kW ö;i'f ,:"~'!>

....- .. ....j;.:..... ..~ ''i 1.100,00 70,00

556-506 (20000 Kcal/h) 22 kW rı ;:~}Lf jf';'" ,;, ~,\j, ~ 2.100,00 130,00

556-507 (30000 Kcal/h) 33 kW 'M-"" '~ 3.225,00 160,00'~','ı. ",o, '" ' .•c.... i «: ~.
~ "" y ~y;:. \. ..... ..

556-508 (40000 Kcal/h) 44 kW :~:~~ ~::~,~~~"~,,,~.~~~,~<::~~- 4.000,00 180,00

556-509 (50000 kcal/h) 56Kw .~'\: :t~~ ~I';:~,,~~:', ~:: .,~.~~ ~* 5.150,00 230,00

556-5 i O (75000 kcal/h) 87 Kw .~~\;:w;:;~~~: .~~.~·-r· 8.600,00 270,00

556-5 i i (100000 kcallh) 116Kw 10.525,00 310,00

556-512 (125000 kcal/h) 145 Kw 13.000,00 350,00

556-5 i 3 (150000 kcal/h) 175 Kw 16.100,00 390,00

556-514 (200000 kcal/h) 220Kw 20.525,00 430,00

556-515 (250000 kcallh) 290 Kw 25.975,00 490,00

556-5 i 6 (300000 kcallh) 330Kw 3 i .575,00 540,00

556-517 (400000 kcal/h) 440Kw 39.600,00 600,00

556-5 i 8 (500000 kcallh) 560 Kw 5 i .300,00 650,00

556-519 (600000 kcallh) 700 Kw
NOT:700 Kw.(600000 kcal/h) 'dan fazla olanlar 2 veya daha fazla grup halinde
bölünebilir.Bu durumda bölündükterı sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır. 62.750,00 710,00

556-600 Atmosferik kondenserler:
Tabii hava cereyanlı, atmosferik kondenserin bedeli imal edildiği boru bedeline %
35 fitings bedeli ilave edilerek ilgili müşterek tesisat birim fiyatlarından ödenecektir.

556-700 Freon 407c ile çalışır hava soğutmalı bakır boru üzerine alüminyum kanatlı

Diğer özellikler BFT 556-400 ile aynı olmak üzere, 556-400'deki montaj lı birim
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Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK İşiN CİNSİ

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

fiyatlar % 25 arttırılarak ödenecektir, montaj bedelleri ise aynen uygulanacaktır.

556-800 Freon 134a ile çalışır hava soğutmalı bakır boru üzerine alüminyum kanatlı

Diğer özellikler BFI 556-400 ile aynı olmak üzere, 556-400'deki montajlı birim
fiyatlar %25 arttırılarak ödenecek, montaj bedelleri ise aynen uygulanacaktır.

556-900 Freon 410a ile çalışır hava soğutma lı bakır boru üzerine alümin yum kanatlı.

Diğer özellikler BFI 556-400 ile aynı olmak üzere

(i 0000 Kcal/h) i 1,6 kW

(20000 Kcal/h) 22 kW

(2000 Kcal/h) 2,2 kW
613,00 40,00

1.000,00 50,00

1.225,00 60,00

1.875,00 70,00

2.650,00 70,00

5.050,00 130,00

7.750,00 160,00

9.625,00 180,00

12.375,00 230,00

20.675,00 270,00

24.675,00 310,00

31.275,00 350,00

38.775,00 390,00

49.425,00 430,00

62.525,00 480,00

76.025,00 540,00

95.350,00 590,00

123.525,00 650,00

151.075,00 700,00

i'·

";~ , . ~:,:

(75000 kcal/h) 87 Kw

(40000 Kcal/h) 44 kW

(50000 kcal/h) 56 Kw

(500000 kcal/h) 560 Kw

(400000 kcal/h) 440 Kw

(250000 kcal/h) 290 Kw

(300000 kcal/h) 330 Kw

(125000 kcal/h) 145 Kw

(150000 kcal/h) 175 Kw

(100000 kcal/h) i 16 Kw

(200000 kcal/h) 220 Kw

(600000 kcal/h) 700 Kw
NOT:700 Kw.(600000 kcal/h) 'dan fazla olanlar 2 veya daha fazla grup halinde
bölünebilir.Bu durumda bölürıdükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır.

(30000 Kcal/h) 33 kW

(1000 Kcal/h) 1,1 kW

(5000 Kcal/h) 5,6 kW

(3000 Kcal/h) 3,3 kW

556-916

556-919

556-917

556-915

556-908

556-918

556-907

556-901

556-906

556-909

556-902

556-914

556-91 i

556-913

556-912

556-903

556-910

556-904

556-905

o

557-000 SU SOGUTMALl KONDENSERLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

ü

557-200 F 22 ile çalışır, bakır boru serpantinli, boru gömlek tipi (shell and tube)
kondenserler: (*)
3 ayrı firmadan alınmış teknik özelliklerini (spesifikasyonlannı) belirten prospektüs
veya imalat resimlerinden onananlardan birisi kullanılmak üzere bakır boru
serpantinli, boru gömlek (shelll and tube) tipinde; (yatık tip) aşağıda belirtilen
şartlarda ve kapasitedeki su soğutmalı kondenserin işyerinde temini, kaidesi üzerine
montajı soğutucu akışkan ve su bağlantısr; gömlek dış kısmının "antipas" bir boya
ile iki kat boyanması, aksi projesinde belirtilmediği taktirde su çıkış sıcaklığt ve
yoğuşma sıcaklı arasında 5 oC fark olacak.soğutma suyu giriş ve çıkış sıcaklıkları

arasındaki fark 5 oC olacak ve bu duruma göre (Iogaritmik Dtm =7,2 oc) kondenser
ana fiyatları için aşağıdaki kondenser ana kapasiteleri hizalarında gösterildiği gibi
olacaktır. Farklı durumlarda; ana kapasite = 7,2 x (kullanma şartlarındaki kondenser
kapasitesi) i (kullanma şartlarındaki logaritrnik Dtm oc) formülü uygulanarak
hesaplanacak ve buna göre ödeme yapılacaktır. Ara kapasiteler arasındaki değerler

enterpolasyonla tespit edilecektir. Bakır borular aynaya makinato ile tespit
edilecektir. Düz bakır boru et kalınlığı i mm.den yivli borularda 0,8 mm.den az
olmayacaktır.

557-201 (10000 kcal/h) 11,6kW 917,50 75,00

557-202 (20000 kcal/h) 22kW 1.591,00 95,00

557-203 (30000 kcal/h) 33 kW 2.096,00 109,00

557-204 (40000 kcal/h) 44 kW 2.790,00 125,00

557-205 (50000 kcal/h) 56 kW 3.466,00 138,00

557-206 (75000 kcal/h) 87 kW 4.420,00 ]55,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

557-207 (i 00000 kcal/h) 116kW 5.996,00 171,00
557-208 (\25000 kcal/h) 145 kW 7.302,00 187,00
557-209 (150000 kcal/h) 175 kW 8.201,00 217,00
557-210 (200000 kcal/h) 220 kW 10.299,00 236,00
557-2 i i (250000 kcal/h) 290 kW 13.107,00 257,00
557-2 i 2 (300000 kcal/h) 330 kW 15.729,00 282,00
557-213 (400000 kcal/h) 440kW 17.227,00 298,00
557-214 (500000 kcal/h) 560 kW 22.470,00 334,00
557-215 (600000 kcal/h) 700 kW 25.279,00 359,00
557-300 Amonyak ile çalışır çelik boru serpantinli, boru gömlek tipi (shell and tube)

kondenserleri:
Dış kısmı antipas boya ile iki kat boyalı freon 22 ile kullanıldığı taktirde amonyakla
vereceği kapasite fiyata esas alınacaktır. Diger özellikler BFI 557-200'ün aynı

557·301 (10000 kcal/h) 11,6 kW 686,00 80,00
557-302 (20000 kcal/h) 22 kW 1.200,00 100,00
557-303 (30000 kcal/h) 33 kW 1.575,00 120,00

557-304 (40000 kcal/h) 44 kW 2.100,00 130,00

557-305 (50000 kcal/h) 56 ıw :" -. 2.600,00 150,00.,. o.'

557-306 (75000 kcal/h) 87 kW ,,';'
.... .'. -: -. 3.325,00 160,00

557-307 (\ 00000 kcal/h) 116 kW ,/> ." "~ .:'.,' '. "> "." ~-\~L ~~ı.:. L~~ 4.500,00 180,00

557-308 (125000 kcallh) 145 kW ;,:~: ~~':". : . . j --:: ~ ~. 5.4 75,00 200,00

557-309 (150000 kcal/h) 175 kW '~\ .~:: \.' -, ."' -'i!f 6.150,00 230,00" .:.0 ··.·'1 ,;'1; ~7i'·f· ~ •. ' .•...'~ . , .,.'

557-310 (200000 kcal/h) 220kW ').\ t;J~,,:/i~~ (~;;::~ 1':,]"h ~~"; ..~. 7.700,00 250,00
:;,,;~: t:~:" ';:: .-".ç"557-3 i i (250000 kcal/h) 290 kW ',.

9.800,00 270,00

330 kW
~.:-~~, "",

557-312 (300000 kcal/h) 11.775,00 300,00
557-313 (400000 kcal/h) 440 kW 12.900,00 320,00
557-3 i 4 (500000 kcal/h) 560 kW 16.800,00 350,00

557·315 (600000 kcallh) 700 kW 18.900,00 380,00
557-400 Helikal tip bakır borulu kondenserler (Jet):

Helikal (spira!) olarak kıvrılmış kılıf halindeki ve sıvı freonun aktığı kalın bakır

borunun içerisinden geçirilmiş bir veya bir kaç daha ince düz veya profil ve
içlerinden kondens suyu geçen bakır borular helikal borunun iki başındaki kollektör
parçaları likit vanası sair teferruatı komple helikal tip su sogutmalı freon
kondenslerinin işyerinde temini ve yerine montaj ı.

557-401 (i 0000 kcal/h) 11,6kW 1.200,00 70,00
557-402 (15000 kcallh) 17,5 kW 1.375,00 70,00

557-403 (20000 kcal/h) 22 kW 1.675,00 80,00
557-404 (25000 kcallh) 29 kW 1.800,00 90,00
557-405 (30000 kcal/h) 29kW 2.175,00 100,00

557-406 (40000 kcallh) 44 kW 2.475,00 110,00

557-407 (50000 kcallh) 56kW 3.000,00 120,00

557-408 (60000 kcal/h) 70 kW 3.325,00 140,00

557-409 (70000 kcal/h) 81 kW 3.850,00 160,00

557-410 (90000 kcal/h) 100 kW 4.475,00 180,00

557-500 Helikal tip bakır borulu soğuk su eşanjörleri (Jet tipi eşanjör):

BFI 557-400'de tarif edildiği gibi yalnız freon gazı helikal dış kılıf borudan
soğutucular ise iç boru veya borulardan geçecektir. Birim Fiyatlar 557-400'ün
aynıdır.

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK işiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

557-600 F 22 ile çalışır 1 cm de yivi bulunan kendisinden yivli bakır boru serpantinli en
az 1,25 et kalınlığında yiv yüksekliği 1,2 mm. boru gömlekli, ayna boru
deliklerine sızdırmazlık sağlamak için kanal açılmış aynalara bakır borular
makinato edilmiş shall and tube tipinde.(*)
Diğer özellikler BFT 557-200'deki gibi.

557-601 (29700 kcal/h) 34,5 kW 4.011,00 105,00
557-602 (420001cal/h) 48 kW 5.515,00 114,00
557-603 (57900 kcal/h) 67 kW 5.866,00 131,00
557-604 (72900 kcal/h) 85 kW 6.260,00 145,00
557-605 (87900 kcal/h) 98 kW 6.956,00 164,00
557-606 (109500 kcal/h) 127 kW 7.305,00 181,00
557-607 (132000 kcal/h) 153 kW .:" -, ~;,(~. ,">~~" 8.696,00 194,00.

557-608 (167700 kcal/h) 195 kW ,
,.; ,> ..-.."v : ..~.\\ 216,00:n 9.620,00

557-609 (202200 kcal/h) i . "c" r:
.

"". 'i,~,~ ,235 kW '" ,,,..' , c" :,' ',i 11.594,00 229,00
557-610 (218700 kcal/h) 253 kW :! (;[,., ' ' , ~ ;,;:;; ;.:~

i~~~ L .'\. --~~ ~ 12.985,00 246,00
" -' .-:<'" , ,

, f·, "'\ f5.< ,,,,' .557-611 (255000 kcal/h) 295 kW .,' ':.', ',i ~,'C 13.868,00 266,00" '.:" .,., "-." '., 'r' .',

557-612 (298800 kcal/h) 345 kW \~,. -:'''".. f.'>. :"';- :~:'t~' " " ''',/'.- , .
17.155,00 280,00<" t.- ."_\

557-613 (360300 kcal/h) 420 kW .;,~:;,:. i'? ·;A:.'::.; .',ce 18.551,00 297,00
557-614 (387000 kcal/h) 450 kW 20.174,00 330,00
557-615 (489000 kcal/h) 570 kW 23.188,00 368,00
557-616 (591000 kcal/h) 685 kW 25.968,00 393,00
557-700 F 22 ile çalışır, 1 cm.de azami 5-6 adet asgari 0,3 mm. kalınhğmda alüminyum

kanat bulunan asgari 1 mm. et kalınlığında bakır boru serpantinli ayna boru
deliklerine sızdırmazlık sağlamak için kanal açılmış aynalara bakır borular
makinato edilmiş shell and tube tipinde diğer özellikler BFT 557-100'deki gibi
kanatlar borular üzerine dizildikten sonra borular şişirilerek iyi bir kanat boru
teması sağlanacaktır. Kapasite ve birim fıyatlar 557-600'ün aynıdır.(*)

557-800 Freon 407c ile çalışır, 1 cm' de yivi bulunan kendisinden yivli, bakır boru
serpantinli, en az 1,25 et kalmlığında, yiv yüksekliği 1,2 mm boru gömlekli,
ayna boru deliklerine sızdırmazlık sağlamak için kanal açılmış aynalara bakır

borular makineto edilmiş, shall and tube tipinde;
Diğer özellikler BFT 557-200 aynı olmak üzere, 557-600'deki montajlı birim fiyatlar
% 25 arttırılarak ödenecektir, montaj bedelleri ise aynen uygulanacaktır.

557-900 Freon 134a ile çalışır 1 cm de yivi bulunan kendisinden yivli bakır boru
serpantinli en az 1,25 et kahnlığmda yiv yüksekliği 1,2 mm. boru gömlekli, ayna
boru deliklerine sızdırmazlık sağlamak için kanal açılmış aynalara bakır

borular makineto edilmiş, shall and tube tipinde;
Diğer özellikler 557-200 aynı olmak üzere, 557-600'deki montajlı birim fiyatlar %25
arttırılarak, montaj bedelleri eksiitilmeden aynen uygulanır

558-000 EVAPORATİF KONDENSERLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

558-200 Evaporatif kondenser, F 22 ile çalışır:(*)

Üç ayrı firmadan alınmış imalat resimleri veya teknik özelliklerine
(spesifikasyonlarını) belirtir prospektüslerden onananlardan birisi kullanılmak üzere
24 oC (75° F) ortam termometre 40 "C ( 105 ° F) yoğuşma sıcaklığında aşağıdaki

kapasiteyi veren freon 12 için bakır borulu veya bakır boru üzerine alüminyum veya
bakır kanatlı serpantinli, tam kapalı motorla akuple, kayışlı ise kayış germe tertibatlı

ve muhafazalı gerekli kapasitede, dıştan yataklı, titreşim izolesi düşünülmüş,

vantilatörü, suyu gereği gibi pülverize edebilecek su püskürtme sistemi; boruları;

çevre sacı, galvanizli fıltre emme, şamandıralı besleme ve boşaltma tertibatlı,

galvanizli, sacdan havuzu rakorlu veya flanşlı bağlantı ağızları hazırlanmış olarak
montesi, çalışır halde teslimi, proje icabı şartlar değiştiği taktirde şartnamede

verilecek grafikle yukarıda belirtilen şartlarda verilecek kapasite bulunacak, buna
göre ödeme yapılacaktır. (Elektrik tablosu, su pompası ve kaide inşası bedelleri
hariç).

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılrnayacaktır.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

558-201 (10000 kcallh) 11,6 kW 1.278,00 69,00
558-202 (20000 kcallh) 22 kW 2.688,00 80,00
558-203 (30000 kcallh) 33 kW 4.185,00 95,00
558-204 (40000 kcallh) 44kW 6.388,00 109,00
558-205 (50000 kcal/h) 56 kW 10.789,00 125,00
558-206 (75000 kcallh) 87kW 14.980,00 138,00

" "- .. ,:';._-"

558-207 (I 00000 kcallh) 116kW ./'~~'i' lt"\.:;: '-~...~..
15.641,00 155,00,:" "'\,:

558-208 (125000 kcal/h) 145 kW ./i .~\ ",0'" .....","" :1\ 18.505,00 171,00
558-209 (150000 kcal/h) 175 kW ,~ ;ı;rr dt:;,':::·": /f~.:"~'l.-" "'.>~ ~ \~; \ 21.810,00 187,00
558·2 IO (200000 kcal/h) 220 kW I~~f:,~ t\·~·.~ı .: ,;~ ~ ~ ~ 26.436,00 206,00
558-2I i (250000 kcal/h) 290 kW ;L~ ~{~. ~~~'~~·~'~~~·.:~(~~".:,zr.: S ıf' 35.686,00 218,00
558-212 (300000 kcal/h) 330 kW ~~~~~!:".!: C~ ~ :~ 1\.~~ ~=:t} /~~ 40.534,00 252,00
558-2I3 (400000 kcallh) 440 kW ~~~~,~,~'~8'~.:~~.{... 57.278,00 282,00
558-2I4 (500000 kcallh) 560 kW

-,
68.292,00 313,00

558-215 (600000 kcallh) 700 kW 79.307,00 349,00
558-300 Evaporatif kondenser, amonyakla çalışır;

Serpantinleri çelik boru, çelik kanatlı sıcak galvanizlenmiş diger özellikler B.F.T
558-200'ün aynı F 22 için çelik boru çelik kanatlı kullamldığt taktirde amonyakla
verdiği kapasite fiyata esas olacaktır. Dönüştürme hesabı yüklenici tarafından

idareye verilecek ve onatılacaktır. 558-200'deki montajlı birim fiyatlar % 40
eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

559-000 SOCUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat % 60).

559-100 Cebri çekişii soğutma kulesi, aksiyal vantilatörlü;
Üç ayrı firmadan alınmış imalat resimleri veya teknik özelliklerini
(spesifikasyonlarını) belirtir prospektüslerinden onananlardan bir tanesini kullanmak
üzere 2 i oC (70 oF) ortam havası yaş termometre sıcaklığı 27 "C (80 OF) su çıkış

sıcaklığı 32 oC (90 OF) su giriş sıcaklığına göre aşağıdaki kapasitelerde; dış

muhafazası ve deposu, sıcak galvanizlenmiş veya paslanmaya karşı koruyucu boya
ile gereği gibi boyanmış sacdan; gereği kadar kapasitede tam kapalı motorlu direkt
akuple ise eiastik kavramalı değilse kayış germe tertibatlı aksiyal vantilatörlü,
deposunda gereği kadar süzme kapasitesinde filtreli emme şamandıralı besleme ve
boşaltma tertibatı bulunan, tesisata bağlanması için boru uçları rakorlu veya flanşlı

olarak hazırlanmış; su parçalama kısımları kreozot veya tanalit veya benzeri madde
ile çürümeye karşı korunmuş çıralı çamdan; pirinç su fıskiyeleri veya başka bir
usulle su dağıtması yapılmış bütün su boruları galvanizli; kulenin ahşap ve sac
kısımları galvanizli vida, cıvata veya çivi ile bağlanmış olarak temini, montesi,
çalışır halde teslimi ( 32 -c. 27 -c, 2 i oc) (90; 80; 70 OF) şartlarına uyrnadığı

taktirde şartnameye ekli tablolardan veya firma katoloğundarı düzeltme faktörü
bulunarak bu şartlardaki kapasitesi fiyata esas alınmak üzere.

559-101 (10000 kcallh) 11,6kW 1.425,00 110,00
559-102 (20000 kcal/h) 22 kW 1.500,00 130,00
559-103 (30000 kcal/h) 33 kW 1.650,00 140,00
559-104 (40000 kcal/h) 44kW 1.700,00 160,00
559-105 (50000 kcallh) 56 kW 1.950,00 180,00

559· 106 (75000 kcallh) 87 kW 2.675,00 200,00

559-107 (I 00000 kcallh) 116kW 3.400,00 210,00

559-108 (125000 kcallh) 145 kW 4.500,00 240,00

559·109 (150000 kcal/h) 175 kW 5.000,00 250,00

559-1LO (200000 kcal/h) 220 kW 5.450,00 270,00

559-1 i 1 (250000 kcal/h) 290 kW 7.325,00 290,00

559-112 (300000 kcallh) 330 kW 8.500,00 310,00
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Birim
Fiyat

No:
559-113

559-114

559-115

559-116

559-117

559-118

(400000 kcallh)

(500000 kcal/h)

(600000 kcallh)

(800000 kcal/h)

(i 000000 kcallh)

(1250000 kcallh)

YAPILACAK işİN CİNSİ

440 kW

560 kW

700 kW

930 kW

1160 kW

1450 kW

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

9.025,00

10.875,00

13.275,00

16.450,00

18.575,00

19.100,00

Montaj
Bedeli
YTL

330,00

340,00

360,00

380,00

400,00

410,00

o

559-200

559-201

559-202

559-203

559-204

559-205

559-206

559-207

559-208

559-209

559-210

559-2 II

559-212

559-213

559-214

559-215

559-2 16

559-2 i 7

559-218

Cebri çekişii soğutma kulesi, radyal vantilatörlü: (*)
Su parçalama kısımları damla tutucusu ve hava çıkış mentezi galvanizli sacdan
yapılmış; su püskürtme düzeni, galvanizli borular ve pirinç veya plastik memelerle
yapılan kapasitesine göre bir veya bir kaç radya\ çift emişii varıtilatörlü, diğer

özellikler B.F.T. 559- i OO'ün aynı.

(10000 kcallh) 11,6 kW 1.850,00 10,00

(20000 kcal/h) 22 kW 2. i 75,00 10,00

(30000 kcallh) 33 kW 2.575,00 10,00

(40000 kcallh) 44 kW 2.800,00 10,00

(50000 kcallh) 56 kW 3.025,00 10,00

(75000 kcal/h) 87 kW 3.550,00 20,00

(100000 kcal/h) 116kW . ",": 4.050,00 20,00

(125000 kcallh) 145 kW ..
;":' 'ec' .,,,\,. 5.100,00 20,00,J,

(150000 kcal/h) 175 kW .:.:'" , :."'>
'~

..:. .- . .). ~t; \~ 5.675,00 20,00

(200000 kcal/h) 220 kW j ,~~1 ;~~~'J ı<~-~' ;..~ .. ">.!:~ ~ r} 6.625,00 20,00» (

(250000 kcallh) 290 kW ~~, .;:~,
~';<~ i i ~5 ,W~~~ \ \,._·:.v": 7.700,00 30,00

(300000 kcallh) 330 kW ~;\~;.. ~~~~~~.:"~·::'~':'~~·';"<{";~;:':'·.,\~}l' 8.600,00 30,00

(400000 kcal/h) 440 kW \,"i,:;;; "~h ı~i .\~.

-~/L ı 1.300,00 30,00"- ..-: ...::~~'

(500000 kcallh) 560 kW ..•. ,:.'.".",
"

,." ....
13.000,00 30,00',,;~.,""..

(600000 kcal/h) 700 kW 14.850,00 30,00

(700000 kcal/h) 814 kW 16.450,00 30,00

(800000 kcallh) 930 kW 18.575,00 40,00

(900000 kcal/h) 1047 kW 20.425,00 40,00

o

559-300

559-301

559-302

559-303

559-304

559-305

559-400

Tabii çekişii soğutma kulesi:
Vantilatörsüz tabii çekişii olarak imal edilmiş, yüksekliği ona göre hesap edilmiş

diğer özellikler B.F.T. 559- i OO'ün aynı.

(10000 kcal/h) 11,6 kW

(20000 kcal/h) 22 kW

(30000 kcallh) 33 kW

(40000 kcal/h) 44 kW

(50000 kcallh) 56 kW

Yerinde inşa edilen tip, cebri çekiiişii soğutma kulesi:
Deposu beton havuzlu olarak inşa edilmiş; kenarh ondüleli etermitle çepeçevre
kaplanmış su parçalama ve damlatma sistemi ve seperatörleri kule betonarme
havuzlu su taşma seviyesinden en çok 50 cm. yükseklikten itibaren bütün taşıyıcı

dikme ve gerdirme elemanları, daha önceki gerekli şartlarda vakum altında öz suyu
atıldıktan sonra tamamen kreozot tanalit veya benzeri bir madde emdirilerek
çürümeye karşı korunmuş çırah çarndan hava emiş panjurları ve üst güvertesi aynı

evsafta ahşaptan yapıhp boyanmış; korkuluk ve merdivenleri, galvanizli;
vantilatörlerirı etrafında ahşap muhafaza bacaları bulunan suyla temasta olan ahşap

kısımları geçrneli ve temper döküm veya galvanizli cıvatalarla bağlanmış; su
dağıtma sistemi kule üst seviyesinde ana ve tali galvanizli borular ve bu borulara
monte edilmiş konik plakah plastik fıskiyelerden müteşekkil aksiyal vantilatörleri
dişli redüktörlerle tahrikli ve beher mil fan grubunun titreşimini hissedebilecek ve

581,00

686,00

810,00

893,00

1.075,00

120,00

130,00

150,00

170,00

190,00

(*)(900.000 kcallh kapasitesinden daha büyük olan kapasiteler iki grup halinde bölünebilir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin
birim fiyatları uygulanır.)
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Birim Montaj h Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

herhangi bir sebeple titreşimin müsaade edilmeyecek bir seviyeye çıkmasında fanı

stop ettirecek bir kumanda tertibatıyla mücehhez; soğutma kulesinin diğer bilimum
teferruatıyla birlikte işyerinde inşası ve çalışır halde teslimi; diğer özellik ler BFT
559- i OO'ün aynı, (inşaat ve Tesisat Birim fiyatlarından ödenmek üzere tahminen.)

559-40 i ( 600000 Kcal/h) 700 kW 5.525,00 -
559-402 ( 800000 Kcallh) 930 kW 7.550,00 -
559-403 ( 1000000 Kcallh) ı 160 kW 8.650,00 -
559-404 ( 2000000 Kcal/h) 2200 kW 14.525,00 -
559-405 ( 3000000 Kcallh) 3300 kW 17.875,00 -
559-406 ( 4000000 Kcallh) 4400 kW 20.925,00 -
559-407 ( 8000000 Kcallh) 9300 kW 27.350,00 -
559-408 ( 12000000 Kca\/h) 13900 kW 38.500,00 -
559-409 ( 16000000 Kcallh) 18500 kW 48.000,00 -
559-410 ( 20000000 Kca\lh) 22000 kW 66.675,00 -
559-41 i ( 24000000 Kcallh) 28000 kW 69.200,00 -
559-500 Cebri çekişii enjektör tipinde soğutma kulesi:

Suyu atomize eden meme grupları, bir adet enjektör pompası, filtre giriş ve çıkış

havasına yön veren detlektörleri, su damlalarını tutan seperatörü, su toplama haznesi,
hava hazneleri ile birlikte; (Fan ve elektrik motoru hariç) Diğer özellikler BFT 559-
100 gibi.

559-501 (15000 kcallh) 17,5kW 1.350,00 130,00

559-502 (22400 kcallh) 26 kW 1.500,00 150,00
559-503 (30000 kcallh) 33 kW 1.575,00 170,00
559-504 (45000 kca\lh) 52kW 1.875,00 190,00
559-505 (60000 kcallh) 70 kW 2.200,00 210,00
559-506 (75000 kcal/h) 87 kW 2.300,00 230,00
559-507 (90000 kcal/h) 100 kW

~" ~ '." '~. 2.525,00 250,00
559-508 (i 05000 kcal/h) 120 kW if 'c"lf" i'~ ...~~, , 2.650,00 260,00'\'\\.. ...,;~..

,i( .ii}' ~ 0'0 •••

~t559-509 (120000 kcallh) 140 kW "', :$ 2.950,00 290,00" -'. .<,>,

559-510 (135000 kcallh) 157 kW ,,~' ~'" &" / ....:..,~. ;\ $~ ~f~ \ 3.125,00 310,00li " ~~ .w-:f ~

559-5 i i (150000 kcallh) 175 kW ;~~,'~;ıi:\:ırl "1.~=~ 3.250,00 320,00X. ~H .~ \ "~,~"".., J.;;., ~ t·

559-512 210 kW ., r -~ -. "?'''' ' ...."#(180000 kcal/h) \f,i\ ~«')' '.; ,..,;.1',/: - . 3.575,00 340,00~ i:;~ ......:;ı.,..... ~..,," .

559-513 (210000 kcal/h) 245 kW '\:.~<t-' ,-,'t-,; »a~~ 3.825,00 360,00
559-514 (225000 kcal/h) 260 kW ~~t.I~~\~.,j;~- ~

380,00. .,1..1;;: ,.-r"~:~. 4.150,00
559-5 i 5 (240000 kcallh) 280 kW 4.475,00 410,00
559-5 i 6 (270000 kcal/h) 315 kW 4.750,00 420,00
559-5 i 7 (300000 kcallh) 330 kW 4.925,00 440,00
559-518 (330000 kcal/h) 380 kW 5.150,00 450,00

559-519 (375000 kcal/h) 435 kW 5.600,00 480,00

559-520 (420000 kcal/h) 490 kW 6.150,00 500,00

559-52 i (450000 kcal/h) 520 kW 6.975,00 520,00

559-522 (480000 kcal/h) 555 kW 7.700,00 530,00

559-523 (525000 kcal/h) 610 kW 8.650,00 550,00

559-524 (570000 kcal/h) 660 kW 9.500,00 620,00

559-525 (600000 kcal/h) 700 kW 10.050,00 690,00

559-526 (675000 kcal/h) 780 kW 11.000,00 750,00
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Cebri çekişli, düşey milli, aksiyal fanlı, PVC dolgulu paket tipi soğutma kulesi:
Cebri çekişii düşey milli kanat açıları ayarlanabilir aksiyal fanlı, eliminatör ve dolgu
malzemesi PVCden paket tipi özel soğutma kulesi. Diger özellikler B.F.T No: 559
000 gibidir.

Birim
Fiyat

No:
559-527

559-600

(750000 kcal/h)

YAPILACAK İşİN CİNSİ

870 kW

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

12.850,00

Montaj
Bedeli
YTL

810,00

u

559-60 i

559-602

559-603

559-604

560-000

560-100

(800000 kcallh) 930 kW

(1000000 kcallh) 1160 kW

(1200000 kcal/h) 1390 kW

(1500000 kcal/h) 1750 kW

BUHARLAŞMALI ÜNİT HA VA SOGUTUCULARI BAKIR BORULU, KURU
Tİp (Ünit evaporatörler): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).(*)
Üç ayrı firmadan alınacak prospektüsler veya imalat resimlerinden onananlardan bir
tanesi kullanılmak üzere, F 22 ile çalışan kuru tip oda havası ve evaporasyon
sıcaklığı arasında 7 ila i O "C fark olduğuna göre aşağıdaki kapasitelerdeki; bakır

boru ile yapılmış bakır veya alüminyum kanatlı soğutucusurıa, distribütörürıü, tam
kapalı motoru ile birlikte iyi bir şekilde dengelenmiş tek veya çift alüminyum sac
veya döküm kanatlı aksiyal veya galvanizli sac radyal vantilatörünü; kayışla akuple
ise kayış germe tertibatını, kayış muhafazasını ve hava toplayıcı kaportayı varıtilatör

ve soğutucuyu birlikte taşıyan şaseyi; duvara veya tavana asma tertjbatını yoğuşan

suyun toplanmasını ve akmasını sağlayan tertibatlı hava ünit hava soğutucunun

temini, rnontajı gaz bağlantıları yapılmış çalışır halde teslimi, koruyucu şalter sigorta
sinyal lambası vb. bulunan tablosu dahil, kablo gerekiyorsa bedeli ilgili birim
fiyatlardanayrıca ödenecektir. Yaş tipler için ödenecek bedelin tespitinde aynı

cihazın kuru tip çalıştığında vereceği kalori fiyatı esas alınacaktır.

F 22 ile çalışır, kuru tip buharlaşmalı ünit hava soğutucular,kanat aralıkları 12
mm. den fazla.(*)

20.100,00

21.775,00

25.125,00

26.800,00

315,00

410,00

480,00

530,00

620,00

37,00

560-101

560-102

560-103

560-104

560-105

560-106

560-107

560-108

560-109

(i 000 kcal!h)

(2000 kcal/h)

(4000 kcal/h )

(6000 kcal/h)

(8000 kcal/h)

(i 0000 kcal/h)

(15000 kcal/h)

(20000 kcallh)

(25000 kcal!h)

1,1 Kw

2,2 kW

4,4kW

7 kW

9,3 kW

11,6kW

17,5 kW

22 kW

29kW

464,10

857,90

1.322,00

1.786,00

2.180,00

3.432,00

4.360,00

4.452,00

40,00

53,00

60,00

65,00

74,00

84,00

92,00

103,00

o
560-200

560-300

560-400

561-000

561-100

F 22 ile çalışır, kuru tip buharlaşmalı ünit hava soğutuculart.ı")

kanat aralıkları 9 mm. den fazla.560-100'deki montajlı birim fiyatlar % 20
eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

F 22 ile çalışır, kuru tip buharlaşmalı ünit hava soğutucularm,kanat aralıkları

6 mm.den fazla.(*)
560- i OO'deki montajlı birim fiyatlar % 25 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiitilmeden
aynen uygulanır.

F 22 ile çalışır, kuru tip buharlaşmalı ünit hava soğutucuların,kanat aralıkları

3,2 mm.den fazla.I")
560-1 OO'deki rnontajlı birim fiyatlar % 30 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden
aynen uygulanır.

BUHARLAŞMALI ÜNİT HA VA SOGUTUCULARI, ÇELİK BORULU,
GALVANİzLİ:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).
Amonyakla çalışan kuru tip; çelik i 5 mm. veya daha küçük çapta dikişsiz boru ve
çelik kanatlı; kısmı sıcak galvanizlenmiş soğutuculu diger özellikler B.F.T 560
OOO'in aynı; Freon 22 ile çalışan sıcak galvanizlenmiş çelik boru çelik kanatlı

soğutuculu ünit evaporatörlerde amonyakla vereceği kapasite fiyata esas alınacaktır.

Amonyakla çalışır, kuru tip, buharlaşmalı ünit hava soğutucuları, kanat
aralıkları 12,5 mm.den fazla:

561-101 (i 000 kcal!h) 1,1 kW 183,00 40,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

561-102 (2000 kcal!h) 2,2 kW 355,00 40,00
561-103 (4000 kcal!h) 4,4 kW 619,00 50,00
561-104 (6000 kcallh) 7kW 901,00 60,00
561-105 (8000 kcal!h) 9,3 kW ı.ı 75,00 70,00
561-106 (i 0000 kcal/h) 11,6 kW 1.475,00 80,00
561-107 (15000 kcallh) 17,5 kW 1.900,00 90,00
561-108 (20000 kcal!h) 22 kW 2.300,00 100,00
561-109 (25000 kcal/h) 29 kW 2.825,00 110,00
561-1 LO (30000 kcallh) 33 kW 3.300,00 140,00
561- i i i (40000 kcal!h) 44 kW 4.000,00 170,00
561-112 (50000 kcal/h) 56 kW 4.525,00 210,00
561-200 Amonyakla çalışır, kuru tip, buharlaşmalı ünit hava soğutucuları, kanat

aralıkları 10 mm.den fazla:561 -OOO'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj
bedelleri aynen uygulanır.

561-300 Amonyakla çalışır, kuru tip, buharlaşmalı ünit hava soğutucuları, kanat
aralıkları 7,5 mm.den fazla: 561-100'deki montajlı birim fiyatlar % 10
eksiltilerek montaj bedeli eksiltilmeden aynen uygulanır

561-400 Amonyakla çalışır, kuru tip, buharlaşmalı ünit hava soğutucuları, kanat
aralıkları 5 mm.derı fazla: 561-000'deki montajlı birim fiyatlar % LO
eksiıtilerek montaj bedeli eksiitilmeden aynen uygulanır.

562-000 SU VEYA SALAMURA SOGUTUCULARI:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
Üç ayrı firmadan getirilecek imalat resmi veya prospektüslerden onananlardan birisi
kullanılmak üzere F 22 ile çalışabilir, en az 0,8 mm. et kalınlığı olan, yumuşak bakır

borudan serpantinli; boru - gömlek (shell-and tube) tipinde; (yatık tip) aşağıda

belirtilen şartlarda ve kapasitedeki su veya salamura soğutucusunun işyerinde

temini; kaidesi üzerine montaj i; soğutucu akışkan ve su bağlantılarının yapılması,

gömlek dış kısmının "Antipas" bir boya ile iki kat boyanması aksi projede
belirtilmediği taktirde su çıkış sıcaklığı ve buharlaşma sıcaklığı arasındaki fark 7 °
C, soğutulan su giriş - çıkış sıcaklıkları arasındaki fark ise, 4 "C olacak ve bu
duruma göre (logaritmik ? tm = 8,84 OC) Su soğutma ana fiyatları aşağıdaki ana
kapasiteler hizalarında gösterildiği gibi olacaktır. Farklı durumlarda; fiyata esas
olacak kapasite = 8,84x (kullanma şartlarındaki soğutucu kapasitesi) i (kullanma
şartlarındaki logaritmik 6. tm OC,) formülü uygulanarak hesaplanacak ve buna göre
ödeme yapılacaktır. Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla tespit
edilecektir. Bakır borular aynaya makinato ile tespit edilecektir.

562-100 Su veya salamura soğutarı, düz bakır borulu buharlaştıncı(evaporatör)
Onanlı projesinde bulunan m2'ye göre hesap edilen soğutma kapasitesinin karşılığı

olan bedeli, BF. No.: 562-300'deki montajlı birim fiyatlar % LO artırılarak;

bulunacak montaj bedelleri artırılmadan aynen alınacaktır.

562-101 0,5 m2

562- i 02 i m2 .'."-.' 'o." ....... ,""

""~" <c .

562-103 2 m2 ~" v-. "h';. \·~L,;~ *. "<";,,

562-104 4 m2 f .';';'", ,,' -:: ""'~, :;~1~ ;;:~ \?
562-105 6m2 1,;; ~1 ç:: r, :,;\ \" '~

ri< '"<',~ .1... . ,.'. .-. ,"",

562-106 8 m2 ,~~; ~s. \:;, \\.'.,.:...::.~~.;::\./ q~ ,;:;

562-107 IOm2
:\ '~';" '" '"-' .., ",', o::')''<'\, ,~ 'L" "\~

562-108 15 m2 -"'::'':'~':;~ :,":'.'''{i.''',f) .....,c.:::,

562-109 20 m2 . ~'~ ..··...:::::w,'· ,,,~ ..' '.

562-1 LO 25 m2

562-1 i i 30 m2

562-112 40 m2

562-113 50 m2
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
562-114 70 m2

562-115 100 m2

562-116 150 m2

562-117 200 m2

562-200 Su veya salarnura soğutan, çelik borulu buharlaştıncı(evaporatör):

562-201 0,5 m2 275,00 40,00
562-202 i m2 413,00 40,00
562-203 2 m2 546,00 60,00
562-204 4m2 688,00 70,00
562-205 6 m2 842,00 70,00
562-206 8 m2 954,00 80,00
562-207 ıo m2 1.125,00 90,00

562-208 15 m2 1.600,00 100,00

562-209 20 m2 1.900,00 110,00

562-210 25 m2 2.025,00 120,00

562-21 i 30 m2 2.625,00 130,00

562-212 40 m2 2.825,00 140,00

562-213 50 m2 3.850,00 140,00

562-300 Su veya salarnura soğutan spiral tip (karo chill) bakır borudan yapılmış:

562-301 (30000 Kcallh) 33 kW 2.725,00 210,00

562-302 (39000 Kcallh) 45 kW 3.025,00 230,00

562-303 (48000 Kcallh) 55 kW 3.800,00 260,00

562-304 (57000 Kcal/h) 65 kW 4.325,00 290,00

562-305 (66000 Kcallh) 75 kW 4.800,00 310,00.....-. ..
562-306 (75000 Kcal/h) 87 kW .. Y

Y <: ı~~~~~ 5.350,00 340,00,..' . :
/1"1

1 ~:. / .. ,. ":'~..~ ,ı<~0: \.562-307 (81000 Kcal/h) 95 kW " 5.700,00 370,00,
~. ,

562-308 (93000 Kcallh) 105 kW rj;, i}~ (,>';:-:-\"~ ,e;.'~ 6.900,00 380,00

562-309 (105000 Kcal/h) 120 kW ii' \~~ :'. ,"
."~~.~~ 7,575,00 390,00~'~i' ~:r ~ ..,t,

562-3 LO (114000 Kcal/h) 130 kW '))·',"';'?'S,\,,;,.>·,r., / .., {; Li 8.300,00 410,00\f;', ." . :~.f'." .,~~J" J."" tl
562-31 i (130000 Kcallh) 150 kW J~~r. ~'~~-e: ,>.':: :.-:~' ~~ ,t ' "f.'!~' 430,00.' ., :' 9.225,00

562-312 (147000 Kcallh) 170 kW "i~~~~w "::~·:~·t~·:'~~~·~~~,r.-j:$·;~' 10.975,00 450,00

(169000 Kcallh) 195 kW
'~:s.-,;:ı;;;. ..._~

470,00562-313 12.250,00

562-3 i 4 (17 i 000 Kcallh) 200 kW 12.725,00 480,00

562-315 (200000 Kcal/h) 220 kW 14.500,00 500,00

562-316 (228000 Kcal/h) 265 kW 16.600,00 560,00

562-3 i 7 (243000 Kcallh) 280 kW 17.575,00 600,00

562-318 (278000 Kca1/h) 320 kW 18.425,00 640,00

562-3 19 (312000 Kcallh) 360kW 19.275,00 670,00

562-320 (345000 Kcallh) 400 kW 21.575,00 740,00

562-321 (390000 Kcallh) 450 kW 22.300,00 800,00

562-322 (435000 Kcallh) 500 kW 22.800,00 860,00

562-323 (448000 Kcallh) 520 kW 23,275,00 980,00

562-324 (516000 Kcal/h) 600 kW 23.750,00 1.125,00

562-325 (583000 Kcal/h) 675 kW 24.250,00 1.175,00
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Birim
Fiyat

No:

562-326

562-327

562-328

562-329

562-330

(651000 Kcal/h)

(718000 Kcal/h)

(798000 Kcal/h)

(867000 Kcal/h)

(i 000000 Kcal/h)

YAPILACAK İşİN CİNSİ

750 kW

830 kW

925 kW

JOOO kW

1160 kW

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

25.575,00

26.425,00

26.800,00

27.025,00

27.750,00

Montaj
Bedeli
YTL

1.250,00

1.275,00

1.375,00

1.450,00

1.525,00

u

562-400

562-500

562-600

562-700

562-800

562-900

562-1000

Su ve sal amura soğutan, içten yıldız şekilli kanatlı bakır borudan, diğer

özellikler ve birim fiyatlar BFT 562-300'deki gibi.

Freon 407c ile çalışır, su veya salamura soğutan, içten yıldız şekilli kanatlı

bakır borudan yapılmış;

Diger özellikler BFT 562-000 ile aynı olmak üzere, 562-400' deki montajlı birim
fıyatlar %20 arttırılarak, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Freon 134a ile çalışır, su veya salamura soğutan.içren yıldız şekilli kanatlı bakır

borudan yapılmış;

Diger özellikler BFT 562-000 ile aynı olmak üzere, 562-400 deki montajiı birim
fiyatlar %20 arttırılarak, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Freon 134a ile çalışır, su ve salamura soğutan , içten ve dıştan güçlendirilmiş,

ısı transfer alanını arttırmak için yivlendirilmiş dikişsiz bakır borudan imal
edilen ve evaporatörü sıvı taşmalı tip olan su veya salamura soğutucuları;

Diger özellikler BFT 562-000 ile aynı olmak üzere, 562-400 deki montajiı birim
fiyatlar %35 arttırılarak, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Freon 22 ile çalışabilir plakalı eşanjör tipi su soğutucuları;(*)

Diger özellikleri BFT 562-000 ile aynı olmak üzere, BFT 562-400 'deki montajlı

birim fiyatlar %15 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Freon 407c ile çalışabilir plakalı eşanjör tipi su soğutucuları;

Diger özellikleri BFT 562-000 ile aynı olmak üzere, BFT 562-400 'deki montajiı

birim fiyatlar ve montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Freon 410a ile çalışır, su ve salamura soğutan , içten ve dıştan güçlendirilmiş,

ısı transfer alanını arttırmak için yivlendirilmiş dikişsiz bakır borudan
yapılmış;

Diger özellikler BFT 562-000 ile aynı olmak üzere

o

562-1001

562-1002

562-1003

562-1004

562-1005

562-1006

562-1007

562-1008

562- i 009

562-1010

562-1011

562-1012

562-1013

562-1014

562-1015

562- i 016

562-1017

562-1018

562-1019

562-1020

(30000 Kcallh)

(39000 Kcallh)

(48000 Kcallh)

(57000 Kcallh)

(66000 Kcal/h)

(75000 Kcallh)

(81000 Kcal/h)

(93000 Kcallh)

(i 05000 Kcal/h)

(114000 Kcal/h)

(130000 Kcallh)

(147000 Kcallh)

(I 69000 Kcal/h)

(171000 Kcal/h)

(200000 Kcal/h)

(228000 Kcal/h)

(243000 Kcallh)

(278000 Kcal/h)

(312000 Kcallh)

(345000 Kcallh)

33 kW

45 kW

55 kW

65 kW

75 kW

87 kW

95 kW

105 kW

120 kW

130 kW

150 kW

170 kW

195 kW

200 kW

220 kW

265 kW

280 kW

320 kW

360 kW

400 kW

3.250,00

3.575,00

4.500,00

5.150,00

5.725,00

6.350,00

6.775,00

8.200,00

9.000,00

9.850,00

10.950,00

13.025,00

14.550,00

15.125,00

17.250,00

19.750,00

20.900,00

21.900,00

22.900,00

25.650,00

200,00

220,00

260,00

290,00

310,00

340,00

360,00

380,00

390,00

410,00

420,00

450,00

460,00

480,00

490,00

550,00

600,00

640,00

670,00

730,00

(*)2006 Yıiı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

562-1021 (390000 Kcallh) 450 kW 26.500,00 790,00
562-1022 (435000 Kcallh) 500 kW 27.025,00 860,00
562-1023 (448000 Kcallh) 520 kW 27.650,00 970,00
562-1024 (516000 Kcal/h) 600 kW 28.250,00 1.100,00
562-1025 (583000 Kcal/h) 675 kW 28.825,00 1.175,00
562-1026 (651000 Kcallh) 750 kW 30.400,00 1.250,00
562-1027 (718000 Kcal/h) 830 kW 31.400,00 1.275,00
562- 1028 (798000 Kcal/h) 925 kW 31.850,00 1.375,00
562-1029 (867000 Kcallh) 1000 kW 32.125,00 1.450,00
562-1030 (i 000000 Kcal/h) 1160kW 33.000,00 1.525,00

563-000 DEFROST TERTİBATLARI:(Ölçü:Ad.: İhzarat: % 60).

563-100 Sulu salamuralı veya sıcak gazlı defrost tertibatlı; bedeli, her elemanın

müşterek tesisattaki birim fiyatları ile ödenecektir. Duş tesisatı fitings bedeline
dahil edilmiş ve ayrıca bir fiyat ödenmeyecektir.

563-200 Elektrikli defrost tertibatı:

Özel defrost kablosu veya defrost tüpünün evaporatör borularına ve tablasına

yerleştirilmesi ve klamenslerin korunması, (tablosu, gerekli teçhizatı ve besleme
kablosu fiyatın dışındadır.)

563-201 1000 Watt'a kadar 52,20 12,00

563-202 2000 Watt'a kadar /":'''.'. ~;'

..
80,50 14,00, .

563-203 3000 Watt'a kadar ("" ....•:.,. ."""':,;n. :";.\ 116,80 17,00.,~ ".

563-204 4000 Watt'a kadar V -" '~",:.:~'.'.'.- '''.... ..r~<. 'S:~~'~~; 145,10 19,00

563-205 5000 Watt'a kadar .:,~; (.!~~; ;~;~ /1 . -: ~ ~~ ~~2 f~~ 186,00 20,00

563-206 6000 Watt'a kadar i~';;;' ':~, ,,'<:<;./ :;:'.-; .t, d 214,30 22,00

563-207 7000 Watt'a kadar ",;".,.•. -: i"i:.::.,.· :,:: '-~
.::; 'l 238,10 24,00.,"'" .;;i

•...,;,::..". \.\-' .. '"563-208 8000 Watt'a kadar ": ',/~\.' . ." 271,00 25,00...~. _." .,~.;::'7

563-209 9000 Watt'a kadar
"o,.(·~~;:';:!'v•.~;-<:A-';""'·'·

280,10 27,00

563-210 10000 Watt'a kadar 294,80 27,00

563-211 12000 Watt'a kadar 342,50 30,00

563-212 18000 Watt'a kadar 428,60 33,00

563-300 Zaman saati
Evaporatördeki karlaşma ve buzlanmayı solenoid valf veya ısıtıcı devresine
kumanda ederek yarı otomatik veya otomatik olarak örıleyen zaman saatinin temini
ve yerine morıtajı.

563-301 Yarım otomatik. 80,00 7,00

563-302 Tam otomatik (24 saatlik) 155,20 8,00

563-303 Tam otomatikhaftahk program röleli 221,10 11,00

564-000 SALAMURA SOGUK SU VEYA SOGUTUCU AKıŞKAN
TANKLARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

564-100 Salarnura soğuk su deposu:
4 mm. lik çelik sacdan imali, içinin ve dışının pasa karşı epoxy boya ile boyanması

ve yerine montajı, (Demir imalat 23.176, diger imalat ilgili birim fiyat pozundan
ödenecektir. )

564-200 Freon soğutucu akışkan tankı:

Fe 37 çelik sacdan onarılı projesine uygun olarak irnali ve 4 atmosferden az olmamak
üzere işletme basıncının 1,5 katına denenmek şartı ile iç ve dışının pasa karşı epoxy
boya ile boyanması ve yerine montajı (Demir imalat 23.176, diger imalat ilgili birim
fiyat pozundan ödenecektir.)

564-300 Amonyak soğutucu akışkan tankı:

Fe 37 çelik sacdan onanh projesine uygun olarak imali ve 4 atmosferden azolmamak
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

üzere işletme basıncının 1,5 katına denenmek şartı ile iç ve dışının pasa karşı

boyarıması ve yerine montaj i (Demir imalat 23. ı 76,diger imalat ilgili birim fiyat
pozundan öderıecektir.)

565-000 SOGUK SULU VEYA SALAMURALI ÜNİT HAVA SOGUTUCU LARı:

(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

565-100 Bakır boru, alüminyum kanatlı ünit hava soğutucu:

Üç firmadan getirilmiş; prospektüs veya imalat resimlerinden anananlar dan birisi
monte edilmek üzere, vantilatörü, kaportası, soğutucusu, şasesi ve asma tertibatı,

BFT 560-000'dakine uygun soğuk giriş sıcaklığı (+ i oc) çıkış sıcaklığı (+ 4 oc)
olduğuna ve Ll tm =7 "C almdığına göre aşağıdaki kapasiteleri veren linitin temini ve
yerine montaj i.

565-101 (\ 000 kcal/h) 1,1 kW 299,10 42,00

565-102 (2000 kcal/h ) 2,2kW 413,40 47,00

565- i 03 (4000 kcal/h) 4,4 kW 744,50 60,00
565-104 (6000 kcal/h) 7kW 1.075,00 70,00

565-105 (8000 kcal/h) 9,3 kW 1.400,00 76,00

565- i 06 (I 0000 kcal/h) 11,6kW 1.800,00 85,00

565·107 (15000 kcal/h) 17,5 kW 2.225,00 98,00

565-108 (20000 kcal/h) 22 kW 2.250,00 107,00

565-109 (25000 kcal/h) 29 kW 2.600,00 121,00

565-200 Çelik boru, çelik kanatlı ünit hava soğutucusu:

Dış kısmı imalden sonra sıcak galvanizlenmiş,diger özellikler B.F.T 565-000'in aynı

565-100'deki montaj lı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden
aynen uygulanır.

566-000 TERMOSTATİK EXPANSİYON VALFLERİ:(Ölçü:Ad.:İhzarat: 60)
Aşağıdaki muhtelif şartlarda kapasitesi belirtilen expansiyon valfının; kapiler borusu
ve termostadı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı, ayarı, işler halde teslimi
(En az 3 ayrı firmadan ve 3 ayrı markadan karakteristiklerini havi prospektüsleri
getirilecek, onananlardan birisi monte edilecektir.)

566-200 Freon 22 için:(*)
7 Atmosfer basınç düşüşlinde vereceği güç.

566-201 (6000 kcallh) 7kW 76,70 7,00

566-202 (9000 kcal/h) 10kW .~ :. -., :~-. '. 93,50 9,00

~,..:'.
- .

.; e; - '<.:.,.~"566-203 (\ 2000 kcal/h) 14kW 116,60 11,00

;'/"
..". "

..'~'" .r «
':;".566-204 (18000 kcal/h) 20 kW

.;'r ." _" 146,00 11,00

566-205 (24000 kcallh) 28 kW 11' ,{- r.: '...~'-' \. "ii.. ;;~ ':. 174,30 12,00~

566-206 (30000 kcallh) 33 kW ~ ~i? %: ; '..". , .. ' i ~: ~: ~ 185,90 14,00

566-207 (45000 kcallh) 52 kW .~~\ ~~L~~\ "~?~'..:.~"""<~ [:;{?:,J~~~~f .:47: 4 243,60 15,00

566-208 (60000 kca\lh) 70 kW ~\, ~~?>'.' .t: ,'::.ıt ~~~ ,;,. / ..
310,80 17,00,-.",,- .f

566-209 (90000 kcallh) 100 ıw .r~~;~~~:-, ...[i-rff"""~~:__~:{;/ 367,50 19,00

566-210 (120000 kcal/h) 140kW 429,50 21,00

566-21 i (\ 50000 kcal/h) 175 kW 501,90 22,00

566-212 (180000 kcal/h) 200 kW 5 11,40 24,00

566-213 (240000 kcal/h) 280 kW 563,90 26,00

566-214 (300000 kcallh) 330 kW 668,90 27,00

566-215 (360000 kcallh) 420kW 835,80 28,00

566-216 (450000 kcal/h) 520 kW 916,70 30,00

566-217 (600000 kcal/h) 700 kW 979,70 32,00

566-218 (750000 kcal/h) 870 kW 1.122,50 33,00

566-300 Amonyak için:

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullarulmayacaktır.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSi Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

7 atmosfer basınç düşüşünde vereceği güç, 566-200'deki montaj lı birim fiyatlar %
20 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

566-400 Freon 22 ,Freon 407c ve Freon 410a için elektronik ekspansiorıvalfler
566-200 pozunda kapasiteleri belirtilen elektronik ekspansion valfının işyerinde

temini ve montaj i, ayarı, işler halde teslimi (En az 3 ayrı firmadan karakteristiklerini
havi prospektüsleri getirilecek, tasdik edilenlerden birisi monte edilecektir.) 566-
200'deki montajlı birim fiyatlar %75 arttırılarak montaj bedelleri ise arttırılmadan

aynen uygulanacaktır.

566-500 Freon 134a için elektronik ekspansion valfler
566-200 pozunda kapasiteleri belirtilen elektronik ekspansion valfinin işyerinde

temini ve montajı,ayarı,işler halde teslimi (En az 3 ayrı firmadan karakteristiklerini
havi prospektüsleri getirilecek, onanalardan birisi monte edilecektir.) 566-200'deki
montaj lı birim fiyatlar %75 arttırılarak montaj bedelleri ise arttırılmadan aynen
uygulanacaktır.

566-600 Freon 407c için termostatik ekspansion valfler;
566-200 pozu'nda kapasiteleri belirtilen termostatik ekspansion valfının işyerinde

temini ve montajı.ayan, işler halde teslimi (En az 3 ayrı firmadan karakteristiklerini
havi prospektüsleri getirilecek, onanan lardan birisi monte edilecektir.) 566-200'deki
montajlı birim fiyatlar %25 arttırılarak, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen
uygulanır.

566-700 Freon 134a için termostatik ekspansion valfler;
566-200 pozu'nda kapasiteleri belirtilen termostatik ekspansion valfının işyerinde

temini ve montajı.ayarı.işler halde teslimi (En az 3 ayrı firmadan karakteristiklerin i
havi prospektüsleri getirilecek, onananlardan birisi monte edilecektir.) 566-200'deki
montajlı birim fiyatlar %25 arttırılarak, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen
uygulanır.

567-000 DİSTRİBÜTÖRLER:(Ölçü: Ad.: İhzarat:% 60).
- 10 oC evaporasyon sıcaklığmda F 22 için aşağıdaki kapasiteleri veren distribütörün
temini, montesi, çalışır halde teslimi. (Tipini, malzemesini muhtelif evaporasyon
sıcaklıklarında muhtelif soğutucu akışkanlarla vereceği kapasiteyi belirtir, üç ayrı

marka cihazın katolog veya prospektüsü getirilecek, onananlardan bir tanesi monte
edilecektir.) F 22 ile verdiği kalori fiyata esas alınacaktır.

567-100 F 22 ile çalıştığı zaman kapasitesi:(*)

567-101 (l000 Kcallh) 1,1 KW 15,80 5,00

567-102 (2000 Kcallh) 2,2KW .,..,.>",:, ',;;;'''''''''tı.;;". 18,90 6,00

567-103 (4000 Kcal/h) 4.4 KW ,:i~'ı}; ::'i·'~_.,. ~~~:,. -di} ~«~ 23,10 7,00

567-104 (6000 Kcal/h) 7KW "
\i~"

9. <~'\v) r:-. .r' ":."'~ ....... ....~~~. 28,40 7,00

567- ıos (l0000 Kcal/h) 11,6 KW ~~~~ ~~S:..
~r~ t// )5-, \ ~L 35,70 8,00"!'f ... " ~ .,

~ - ,.
567-106 (20000 Kcal/h) 22KW

\,1:1 .;; -::~~ .~ -: .......' ,l ~ lt. i
38,90 9,00<' .::..::.ı \ ,.",_.; :1-./ ;'t; 'io~

~ ~" . . '...... ~

567-107 (30000 Kcal/h) 33 KW f~~_~~~f.; -.-ı:~'f',.~,:;_~..::~~ ~~ ~. hf 50,40 10,00
567-108 (40000 Kcal/h) 44KW "iı> -"~" " .' ~L A-'~

56,70 10,00~..... ":::i t?:ç~'1."'\1· ~ifP'

567-109 (60000 Kcallh) 70KW ,,,,'.-~\~~,:::I':;::~:;.,/.,.
65,10 12,00

567-110 (90000 KcaIlh) 100KW 73,50 13,00
567-111 (\20000 Kcallh) 140 KW 87,20 15,00
567-112 (J 50000 Kcallh) 175 KW 97,70 16,00

567-113 (180000 KcaIlh) 200 KW 122,90 18,00

567-114 (240000 Kcal/h) 280KW 148,10 19,00

569-000 TERMOSTATİKENJEKSİVONVALF!: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Freon 22 veya amonyak için kullanılabilen - 10 oC evaporasyon + 25 oC
kondenzasyon sıcaklığmda aş ağıdaki enjeksiyon kapasitesini veren termostatlı

enjeksiyon valfının kornpresörden çıkış borusu üzerine baglanacak yüzey terrnostadı,

kapiler borusu ve enjektörü ile birlikte komple işyerinde temini, yerine montajı,

ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi. (En az 3 firmadan karakteristiklerini
gösterir prospektüs getirilecek ve onananlardan bir tanesi monte edilecektir.)

569-101 (l000 KcaIlh) l,] kW 57,80 10,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

569-102 (5000 Kcallh) 5,6kW 80,40 10,00
569-103 (LS000 Kcallh) 17,5kW 90,60 10,00
570-000 SIVI SOGUTUCU AKIŞKAN SEviYE KONTROL CİHAZLARl: (Ölçü: Ad.:

İhzarat: % 60).

570-100 Flatörlü sıvı soğutucu,akışkan seviyesi kontrol cihazı:

570- i Oi Freon için 236,70 20,00
570-102 Amonyak için 275,20 20,00
570-200 Termestatik sıvı soğutucu akışkan seviyesi kontrol cihazı:

Freon 22 veya amonyak için kullanılabilen 4 atmosfer basınç düşüşü için aşağıdaki

kapasiteyi verebilen tennostatik sıvı soğutucu akışkan seviyesi kontrol cihazının

işyerinde temini, yerine montaj i, çalışır halde teslimi. (En az 3 firmadan
karakteristiklerini gösterir prospektüs getirilecek ve onanan lardan bir tanesi monte
edilecektir.)

570-201 (i 000 kcal/h) ı.ı kW 81,60 10,00
570-202 (3000 kcallh) 3,3 Kw 92,10 10,00
570-203 (6000 kcal/h) 7kW 132,90 10,00
570-204 (12000 kcallh) 14 kW 159,70 10,00
570-205 (24000 kcallh) 28 kW 251,90 20,00

570-206 (48000 kcallh) 56kW 344,00 20,00
570-207 (72000 kcallh) 84 kW /:.:-i~~':;;"~ ',:.::;:'~~~'-"~:: ~'~~\~'A 459,40 20,00

570-208 (96000 kcallh) 112kW .cl ,j): ~'" ~ '~~.~~)'. K4':, .,~

524,70 30,00~
570-209 (120000 kcallh) 140 kW .' l:" ~::;':"'. a., ~ "i\ 30,00'f "~<-:;:;~... ~:~~ .'..:,;'" "t. 591,20
570-210 (150000 kcallh) 175 kW :;::~:; :~:::. i \ ; ç.. ~.. -:t: ~ ~ 648,30 40,00
570-2 i i (180000 kcallh) 200 kW \. ~.~~~.~. '~::::;r \·,~·:'~tı.~.<it'.~/ ..~ 1- 766,10 40,00

570-212 (2 i 0000 kcallh) 245 kW \. :"\ .;: >:" ,:\4" ..~ ı -.~ .. .::ır,i' 918,80 50,00

570-213 (240000 kcallh) 280 kW "~'\.,~.:' ~ tJS~·"('t~~i;~ 1.050,00 50,00

570-214 (300000 kcallh) 380 kW
-:';:'~:l' ':'''''\:;'';'

Ll 75,00 50,00
570-2 i 5 (360000 kcallh) 420 kW 1.425,00 60,00
570-216 (480000 kcallh) 555 kW 1.625,00 60,00

571-000 KAPASİTE REGÜLATÖRLERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Kapasite kontrolü olmayan kompresörlerden veya düşük kapasitelerde büyük sayıda

kapasite değişimleri istenmesi halinde kullanılmak üzere kapasite regülatörünürı

işyerinde temini ve yerine montajı, (En az üç firmadan karakteristiklerini belirtir
prospektüs getirilecek ve onananlardan birisi monte edilecektir.)

571-100 F 22 ile çalışan regülatör:(*)
-LO -c evaporasyon sıcaklığında emiş basıncında 0,5 atmosferlik müsaade edebilir
düşüş için aşağıdaki regülasyon kapasitesinde.

571-101 (400 Kcallh) 0,4 kW 59,90 14,00

571-102 (i 000 Kcallh) 1,1 kW 78,80 15,00

571-103 (3000 Kcallh) 3,3 kW 90,30 16,00
571-104 (6000 Kcallh) 7kW 97,70 18,00

571-105 (9000 Kcallh) LO kW 107,10 20,00

571-106 (12000 Kcallh) 14kW i i 1,30 22,00

571-107 (15000 Kcallh) 17,5 kW 118,70 23,00

571-108 (21000 Kcallh) 24,5 kW 122,90 25,00

571-109 (30000 Kcallh) 33 kW 178,50 26,00

571-1 LO (60000 Kcallh) 70kW 274,10 27,00

571-111 (90000 Kcallh) 100kW 412,70 29,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPıLACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
571-112 (150000 Kcallh) 175 kW 441,00 33,00
571-113 (240000 Kcal/h) 280 kW 686,70 37,00
571-114 (320000 Kcal/h) 370 kW 751,80 39,00
571-200 Amonyakla çalışan regülatör:

-10 -c evaporasyon sıcakltğında emiş basıncında i atmosfer müsaade edilebilir
düşüş için aşağıdaki regülasyon kapasitesinde.

571·201 (12000 kcallh) 14kW 92,30 20,00
57 i -202 (15000 kcal/h) 17,5 kW 100,10 20,00
571·203 (18000 kcallh) 20 kW 107,80 20,00
571-204 (24000 kcallh) 28kW 132,32 20,00
57 i -205 (30000 kcallh) 38 kW 162,30 20,00
572-000 SOLENOİD VALFLER: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

Bir kademeli kumandalı hissedici elemandan aldığı kumanda ile kademe ii olarak
soğutucu akışkanın yolunu açan ve kapayan solenoid vananın işyerinde temini,
yerine montajı tanınmış en az üç firmadan karakteristiklerini belirten prospektüs
getirilecek, onananlardan bir tanesi monte edilecektir. (Yerli oldugu taktirde kalite
belgesi olacaktır).

572-100 F 22, F 407c, F I34a veya amonyak ile çalışan iki yollu:

572-101 8mm (1/4") 75,30 10,00
572-102 10mm (3/8") ;::.;,.»_~"1,;,V;~~' ...: 83,60 10,00
572-103 12mm (i /2") ./';; i;~'\ tJ'~: .,~~> "''''ııı., 93,00 10,00
572-104 16mm (5/8") .:ji'

.~'::;
,.

~~" ~,- ,..- -"'-~ 110,60 10,00
572-105 22 mm (7/8") ,is:' '{.,.~ .t~·" />~/."'~'~ ~.:~\ )4~~.. _~ 283,70 10,00
572-106 28 mm (i 1/8")

ı', .~"'I~ ~~

'~"ı. "': :.:.. .,.~ ;' -e ~
:;;. :,:~ ~ <ii 410,80 10,00/ ... "" . i

572-107 35 mm (I 3/8") ~~~! t.;;:.' '<~ ~~;j.;':' .:..,,;;~... ~~~'.:t' 'i4'I'j 634,40 20,00
572- 108 42mm (I 5/8") "5?~~~~f;;Şi' i.~,,~_.~~:~:~~ .d/' 660,30 20,00

572-109 54mm (2 1/8") ""~·\'f-.c-~,.~i~ı::~~:;#~' 701,50 20,00
572-110 66 mm ( 2 5/8") 847,40 20,00

572-1 i i 80mm (3 i /8") 909,80 20,00
572-112 82mm (3 ';';") 1.025,00 20,00

573-000 TERMOSTATİK SOGUK SU VEYA SALAMURA VANASI: (ÖI çü: Ad.:
İhzarat % 60)
Soğuk su veya salamura ile soğutmada soğutmayı kontrol etmek veya kondensere
giren suyun miktarını ayarlamak için kullanılan su sıcaklığmt kontrol ederek çalışan

termostatik vananın işyerinde temini, yerine montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.
Üç ayrı firmadan alınacak prospektüslerden onananlardan birisi monte edilmek üzere
en az iki metre kapiler tüplü i Oatmosfer soğuk su veya salamura basıncında çalışır.

573-100 Oransal, vidalı tip:

573-101 12mm ( lI2") 67,10 10,00

573-102 20mm (3/4") 78,90 10,00

573-103 25 mm (1 ") 101,20 10,00

573- i 04 32mm (i '1.") 116,50 10,00

573-105 50mm (2") 161,80 10,00

573- i 06 62mm (2 Yı") 208,50 10,00

573-107 76mm (3") 268,40 10,00

573-108 100mm (4") 327,20 20,00

574-000 OTOMATİKSU VANASI: (Oransal vidalı): (Ölçü: Ad.: İhzarat:-%60)

Kondenzasyon basıncına bağlı olarak kondenserde akan suyun debisini ayarlayan
vananın işyerinde temini, yerine montaj i, işler halde teslimi. Üç firmadan alınacak

prospektüslerden onananlardan birisi monte edilmek üzere F 22 ve amonyak ile
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Fiyat

No:

574-100

YAPILACAK İşİN CİNSİ

kullanılabilir.

10Atmosfer kadar su, 26,5 Atmosfer kadar kondenzasyon basıncına dayanıklı:

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

574-101

574-102

574-103

574-104

574-105

574-106

574-107

574-108

574-109

574-1 LO

574-200

574-201

574-202

574-203

574-204

574-205

574-206

575-000

575-100

LO mm (318")3,S-16Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

i O mm (112")3,S-16Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

20 mm (314")3,S-16Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

25 mm (I ")3,5-17 Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

32 mm( I 114")3,5-17 Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

38 mm (I 1/2")3,5-17 Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

500 mm 3,6-20Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

65 0 mm 3,6-20Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

800 mm 3,6-20Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

i 10 0 mm 3,6-20Atmosfer kondenzasyon basıncında ayarlanabilir

ı OAtmosfer kadar su, ı 5,5 Atmosfer kadar kondenzasyon basıncına dayanıklı:

lO mm (3/8")

12 mm (1/2")

20 mm (3/4")

25 mm (1")

32 mm (i 114")

38 mm (1 112")

SOGlJTUCU AKıŞKAN GERi TEPME VENTiLLERi: (Ölçü: Ad.: İhzarat; %
60)
F 22 ve amonyak ile çalışabilir i 6 atmosfer işletme basınçlı, 26,5 atmosfer denenmiş

en çok 0,05 atmosfer basınçla ventili tamamen açabilen soğutucu akışkan geri tepme
ventilinin işyerinde temini, montaj i çalışır halde teslimi.Üç ayrı firmadan getirilecek
prospektüslerderı anananlardan birisi monte edilmek üzere.

Vidalı veya kaynaklı morıtaja elverişli tip: . -c" ...,c":' '0"'''''.

116,20 10,00

124,70 10,00

139,00 10,00

148,60 10,00

155,80 10,00

169,00 10,00

195,40 10,00

214,50 20,00

238,50 20,00

263,60 20,00

116,20 10,00

124,70 10,00

139,00 10,00

148,60 10,00

155,80 10,00

169,00 10,00

575-101

575-102

575-103

575-104

575-105

575-106

575-107

575- i 08

575-200

38 mm (1 112")

Çelik gövdeli freon ve amonyak geri tepme vanaları:

Loyd kontrollü imalat kalite belgeli, teflon yarım küresel kapamalı sistemli, F 22 ve
amonyak ile tüm soğutucu akışkan devrelerinde kullanılmak üzere diğer özellikler
576-400'deki gibi (gövde flanşları kalın tip olacaktır).

19,90

31,50

38,50

40,90

53,60

85,20

136,40

164,50

5,00

5,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

9,00

575-201 25 mm (I ") 71,20 5,00
575-202 32mm (1 114") 75,90 5,00
575-203 38 mm (1 112") 91,00 5,00

575-204 50mm (2") 96,80 6,00

575-205 62 mm (2 1/2") 121,30 7,00

575-206 76 mm (3") 133,00 8,00

575-207 100mm (4") 152,80 9,00

576-400 Çelik gövdeli, freon ve amonyak vanaları:

Loyd kontrollu, imalat kalite belgeli, (gövde tlanşları kalın tip olacaktır). F 22,
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK işİN CiNSi Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

amonyak ile tom soğutucu akışkan devrelerinde kullanılmak üzere, preste
şekillendirilmiş, çelik gövdeli, tam sızdırmaz; F n'de çift emniyetli; amonyakla üç
emniyetli; her hangi bir kaçak veya arıza halinde tesisatı durdurmadan arızayı

giderme olanaklı vananın temini, özel gümüş kaynağı ile yerine montajı; (düz geçitli
ve köşe tipi).

576-401 8mm (114") 17,50 5,00
576-402 10mm (3/8") 25,70 5,00
576-403 12 mm (112") 35,00 5,00
576-404 20mm (3/4") 43,10 6,00
576-405 25mm (1 ") 47,80 7,00

576-406 32mm (l 1/4") 53,60 8,00

576-407 38 mm (I 1/2") 68,80 9,00

576-408 50 mm (2") 89,80 10,00
576-409 62mm (2 1/2") 102,60 12,00

576-410 70mm (3") 120,20 13,00

576-411 100 mm (4") 151,60 15,00

576-412 127mm (5") 194,70 16,00

576-413 152mm (6") 203,00 18,00

576-414 204 mm (8") 241,40 20,00

576-415 250mm (LO")
Not.Özel başlıklı freon vanası ile paslanmaz çelik vana istenmesi halinde 576-
400'deki montaj lı birim fiyatlar % i Ozamlı ve montaj fiyatları zamsiz olarak aynen
uygulanır. 303,20 22,00

577-000 SOGUTUCU AKIŞKANKAPATMA VANALARI:(Ölçü:Ad: İhzarat: % 60)
F 22, F407c, F134a ve F410a için, diğer özellikler B.F.T 576-000' ın aynı.

577-100 Köşe tipi:

577-101 8 mm (1/4") 19,80 5,00

577-102 10mm (3/8") 31,50 5,00

577-103 12 mm (1/2") .. "",:""':. ,:.....:>..',.,.,.,. 45,50 5,00

577-104 16mm (5/8") .,./ ;.;. 'k:·" ."","-";
'~"

~'~'p", 54,80 6,00

577-105 20 mm (3/4") ,:.-
"> ...-....

'. ~'l"f,.:.\ ~~~ ~e. 80,50 7,00,1··..•:..-".....

577- J06 22 mm (7/8")
" .';"',.

" ı.~ ,'I r' .: .>. '. ':r .~~ a.;J '~H~< o'· ~ , : 92,10 8,00

577-107 25 mm (1 ") ;f~: \:;~ <:~'.~ .\.. ,'.::'~,.:~~_.~;_.).:.:; ~;~~ ~~f 117,80 9,00

577-108 28 mm (1118") '\.- ">:. '~',. -0'.," -:,'-t'l 128,30 10,00,/" ::~:/':.-';:~ ::>
577-109 35 mm (i 3/8") "'\",: ..!/ ':1::;1" . 172,60 12,00~:.:.::>,,-,.

577-1l0 42 mm (i 5/8") ';"·:... "•.~o'-"<;·'·
222,80 13,00

577-1l i 54 mm (2 118") 256,60 15,00

577-112 66 mm (2 5/8") 296,30 16,00

577-113 80 mm (3 1/8") 370,90 18,00

577-200 Düz tip: B.F. No.: 577-100'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri
aynen uygulanır.

577-300 Üç yollu tip B.F. No.: 577-100'deki montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri
% 30 artırılarak uygulanır.

578-000 AMONYAK VANALAR: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80).
PN 16 veya PN 25 pistonlu vanalar kullanılacaktır. Müşterek tesisat BFT209-300 ve
209-400'den ödenmek üzere.

579-000 SOGUK ODA TERMOSTATLARı VE HİGROSTATLARI: (Ölçü: Ad.:
İhzarat: % 60)
En az üç tanınmış firmadan getirilecek prospektüslerden onanlardan birisi monte
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Fiyat YAPıLACAK işiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli
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edilmek şartıyla tek kontaklı soğuk oda termostat veya higrostatın temini, montaj i,

çalışır halde teslimi.

579-100 Tek kontaklı termostat: (TS 420) 51,40 7,00
579-200 Çift kontaklı termostatı (TS 420) 67,60 8,00
579-300 Tek kontaklı termostat: 104,80 7,00
579-400 Çift kontaklı termostat: 115,30 8,00
580-000 SOGUTMA SİSTEMİPRESOSTADLARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

En az üç firmadan getirilecek prospektüslerden enananlardan birisi monte edilmek
üzere alçak basınç veya yüksek basınç presostatlarının temini, montajı, çalışır halde
teslimi.

580-100 Alçak basınç presostan: 91,20 8,00
580-200 Yüksek basınç presostatı: 91,20 8,00

580-300 Alçak basınç ve yüksek basınç presostatı birlikte: 176,70 8,00
580-400 Yağ basıncı presostatı: 211,40 10,00

580-500 Diferansiyel Presostat: 211,40 10,00

581-000 ELEKTRONİK SOGUTUCU AKIŞKAN SEVİYESİ KONTROL CİHAZI:

(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)
En az üç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi monte edilmek
üzere, elektronik soğutucu akışkan seviyesi kontrol cihazının temini, montajı, işler

halde teslimi.

582-000 SOGUTUCU AKIŞKAN DEVRESİ iSi EŞANJÖRLERİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat:
%60)

582-100 F 22 ile çalışır ,(k)
En az üç firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi monte edilmek
üzere ısı eşanjörlerinin temini, morıtajı, çalışır halde teslimi.

582·101 (i 000 Kcal/h) 1,1 kW 60,90 7,00

582·102 (1600 Kcal/h) 1,8 kW 74,60 8,00
582·103 (2500 Kcal/h) 2,9kW 86,10 9,00
582·104 (4000 Kcal/h) 4,4 kW 105,00 10,00

582·105 (6300 Kcal/h) 7,3 ıw 125,00 11,00
582-200 Soğutucu emiş hattı düzenleyicisi:

Emiş hattındaki sıvı halde bulunabilen soğutucu akışkan ve aşırı miktarda olan yağın

kornpresöre girmesini önlemek ve düzenlemek için emiş hattı üzerine monte edilen
emiş hattı düzenleyicisinin işyerinde temini ve montaj ı.

', .1. "<,Bağlantılı Boru Çapı
.ı:

,~-.:,

582-20 i 16mm. (5/8") '. ..;::t ,'~,"i, ,'. .''lı,', 55,00 9,00
582-202 22 mm. (7/8") '" .''') .'~ :;~~:~. '" <~:. ;';;%i 84,60 9,00,
582-203 ' :~;ı, ... ~>. \ 'tJ" .~~ ~28 mm. (I 1/8") ::J .~~ / ç, :, 103,90 11,00
582-204 35 mm .(J 3/8") '\{, ::;) \':~:'~:~'/i;:':' .~ Li 118,80 12,00
582·205 42 mm. (I 5/8") <,," ,'-'" • "'jl". <," ~;'i;[i.· ',o' 132,50 13,00,J. '., ',~% _',

582-206 54 mm .(2 1/8") ')\<~; .:;: ~.:~:,,:r ~'.::(p' 148,50 15,00
582-207 66 mm. (2 5/8")

:",'"';. .•. ::-~;,.;..::.'-

166,80 16,00
582-208 80mm. (3 118") 219,30 18,00
583-000 SOGUTUCU AKIŞKAN HATTı NEM ALıCıLARı VE TİTREŞİM

TUTUCULARı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Üç ayrı firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan biri monte edilmek
üzere F 22 için kullanılabilir. 26,5 atmosfer basınca dayanıklı, nem alıcının temini,
montaj ı, çalışır halde teslimi.

583-100 F 22, F407c, FI34a ve F410a için,

583-101 Kurutucu Hacmi 50 cm3 69,50 8,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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583-102 KurutucuHacmi 80 cm3 73,90 9,00
583-103 KurutucuHacmi 130cm3 91,60 11,00
583-104 Kurutucu Hacmi 250 cm3 112,50 12,00
583-105 KurutucuHacmi 500 cm3 127,90 12,00
583-106 KurutucuHacmi 1000 cm3 138,90 13,00
583-107 Kurutucu Hacmi 1600 cm3 156,60 14,00
583-108 KurutucuHacmi 2400 cm3 168,70 15,00
583-109 KurutucuHacmi 3200 cm3 188,60 16,00
583-110 Kurutucu Hacmi 5000 cm3 213,90 16,00
583-111 KurutucuHacmi 6600 cm3 239,30 17,00
583-200 Bronz membranh titreşim absorberleri:

iki ucunda bakır irtibat boruları, metalik bir örgü ile korunan F 22 gaz ve likit
devrelerindeki basınçlara dayanıklı 54 mm. (2 1/8") çapa kadar 28 atmosfer daha
büyükleri 21 atmosfer basınca bronz (tombak) mernbranlı, boyu iç çapından en az 8
kat büyük olan titreşim absorberlerinin temini ve bakır boruya gerektiği şekilde

kaynatılması.

Nominal Çap

583-201 8mm (1/4") 23,80 5,00
583-202 10mm (3/8") 26,00 5,00
583-203 12mm (112 ") ,',o ..:;y,,<,:.'~'.~~' ".,. "r" 27,20 6,00
583-204 16mm (5/8") ,,/' ,;j:' '.(". '"':~~''' 30,70 6,00.~ .." .: :...

583-205 20mm (3/4")
t~ , :\,-"

'~~''', ,.<~~':~~r. .:' ."-, ...-....... 38,50 6,00
583-206 22mm (7/8") .:' ....:; .',' .;,,"'" :". '(~;:, ·c

7,00,: ,:i; "'C'; /l." J-' '\ -:» ; •.; ~; 44,10
583-207 28mm (l lI8") . :: ":\ \''<'0..', / :q ;§ if 76,40 7,00
583-208 35 mm (l 3/8") \'\, '.". <:,: .,'" '~,.:,.: ," ~:..?"~{~~' ,g;~ ":,,:7 92,90 7,00
583-209 42mm (l 5/8") " ''-;

~'~, ':~:,«~. ,.;.?'.~ ':t. 136,40 7,00
583-210 54 mm (2 lI8") • .~'~ ;"·,~i:"r,;;· 191,70 . 8,00
583-21 J 66mm (2 5/8") 296,30 9,00
583-212 80mm (3 lI8") 339,90 10,00
583-213 92mm (3 5/8") 368,10 11,00
583-214 104mm (4 1/8") 408,00 12,00
583-300 Çelik membranlı titreşim absorberleri:

İki ucunda bakır irtibat boruları, orta kısımda üzeri metalik bir örgü ile muhafazaya
alınmış F 22 gaz ve likit basınçlarına dayanıklı paslanmaz çelikten membranlı

titreşim absorberlerinin temini ve bakır boru donatımına gerektiği şekilde

kaynatılması, BF. No.: 583-200'deki montajlı birim fıyatlar ve montaj bedelleri % 25
eksiltilerek uygulanır.

584-000 SOGUTUCL AKIŞKAN FİLTRESİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

584-100 F 22 için;(*)
Soğutucu akışkan devresinde kullanılmak ve en az üç ayrı firmadan getirilecek
prospektüslerden enananlardan birisi monte edilmek üzere solenoid vana ve
expansiyon ventillerden evvel kullanılmak üzere fıltrenin temini, montaj i çalışır

halde teslimi.

584-101 10mm (3/8") 31,50 7,00
584-102 12mm (112") 41,00 7,00
584-103 16 mm (l/2") 45,10 9,00
584-104 20mm (3/4") 48,30 10,00
584-105 22 mm (7/8") 68,30 11,00

584-106 28 mm (l 118") 88,20 11,00

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montaj h Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
584-107 42 mm (l 5/8") 107,10 12,00
584-108 54mm (2118") 120,80 14,00
584-200 F 22 gazı (emiş hattı) için:(*)

So~tma sistemindeki veya soğutucu akışkanın içindeki pislik, tortu ve asidi
tutabilen, içindeki özel filtre elemanı değişebilen, soğutma kompresörünün emiş

hattına kaynakla monte edilen filtrenin işyerinde temini ve montaj i

Boru Bağlantı Çapı

584-201 28 mm (l 118") 71,40 9,00
584-202 42 mm (I 5/8") 110,30 11,00
584-203 54mm (2 1/8") 137,60 12,00
584-204 66 mm (2 5/8") 164,90 14,00
584-205 80mm (3 118") 192,20 14,00
585-000 SOCUTMA TESİSATl YAG AYIRICISI:(Ölçü:Ad.:İhzarat:% 60).

585-100 F 22 için(*)
En az üç ayrı firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi kullanılmak

üzere F 22 için kullanılabilir 30 atmosfer müsaade edilebilir test basıncında yağ

ayıncısının temini, montajı, çalışır halde teslimi, gümüş kaynaklı veya havşalı vidalı

bağlantıya müsait.

585-101 10 mm (3/8") 46,20 11,00
585-102 12mm (112") ;~~s·c;'.~~~'~~'~~ 48,30 11,00
585-103 16mm (5/8") t:i '

. ,.i., .:" ,.~:
'•..•.•.i' .~ 55,60 12,00".~., .,.

585-104 20mm (3/4") s .... > .' L 63,00 13,00.•~f ~"",
" ..

'..... ,
~.,

585-105 22 mm (7/8")
/l ,..', .".~..

~t~ ,·r· ~"J ~...:" ;: :;ı.~ ,
; 66,00 14,00c-.

585-106 25 mm (l ") ~ ..;~. -: " .....: . , .: J}", : 70,30 15,00':"::. !,:".

585-107 (I 118") ~"':',:.. ': ,;.,
•• .,:: •. ,.0\

"\~"~~
.; ,.,

28 mm .: _.1' 75,60 15,00'.' <f

585-108 35mm (l 3/8") '<{~ ~:_L •• .<i? {
78,00 16,00....·,·.i';... .<1:' ..J:,">ı"

585-109 42 mm (I 5/8") "'",'~,{; (,'-::'::"',id~;[;,,;~I;11f'''''''''
86,00 17,00

585-110 54mm (2 118") 90,00 19,00
585-111 66 mm (25/8") 98,00 20,00
586-000 SOGUTUCU AKıŞKAN HATTı GÖZETLEME CAMLARI:(Ölçü: Ad.:

İhzarat: % 60). F 22 için:(*)

586-100 En az üç ayn firmadan getirilecek prospektüslerden onananlardan birisi monte
edilmek üzere F 22 ile kullanılabilir 26,5 atmosfer basınca 60 o C sıcaklığa müsaade
edilebilen havşalı veya kaynaklı bağlanuya uygun gözetierne camlarının temini, işler

halde teslimi.

586-101 8mm (1/4") 14,70 3,00
586-102 10mm (3/8") 16,80 3,00
586-103 12 mm (112") 18,90 4,00
586-104 16mm (5/8") 23,00 4,00
586-105 20 mm (3/4") 24,20 4,00
586-106 22 mm . . (7/8") 29,40 4,00
586-107 28mm (l 118") 38,90 4,00
586-108 35mm (i 3/8") 44,10 4,00
586-109 42 mm (I 5/8") 56,70 6,00
586-110 54mm (2 118") 63,00 6,00
587-000 DÖŞEMELERİN İZOLESİ: (Ölçü: m2: İhzarat: Ödenmez),

5078 A i no.lu tip detaya göre yapılmak ve inşaat birim fiyatlarından ödenmek üzere
tahminen.

588-000 DUVARLARıN İZOLESİ: (Ölçü: m2: İhzarat: Ödenmez).

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayacaktır.
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

B.F.T 587-000'nin aynı.

589-000 TAVANLARıN İZOLESİ: (Ölçü: m2: İhzarat: Ödenmez).
BFT 587-000'nin aynı.

590-000 SOGUK HAVA DEPOSU KAPıLARı: (Ölçü: Ad.: % 60).
İzolasyon malzemesi olarak 40 kg / m3 yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden
açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek

özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montaji)

590-100 Soğuk hava deposu kapısı: (boyalı) 314,40 43,00
590-200 Paslanmaz çelik kaplama: 847,60 47,00
590-300 Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı: (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole

kalınlığı en az 20 cm. Olacaktır 1.350,00 55,00
590-400 8 cm kahnhğında, PVC kaplı soğuk hava depo kapıları

590-401 70 X i 70 cm net geçişli ..'?~~,:~ ~";':;;;~~~.:... 568,60 36,00
590-402 80 X 180 cm net geçişli .:i.P' · -f.,'" ~,j., ~~. ·c·....

</f" ~":I. " '. "\:"'. 611,80 39,00
590-403 90 X i 90 cm net geçişli r, ..~:

* 43,00....~ " ~ ...... 'j, 653,70
590-404 100 X 200 cm net geçişli i ;:r.~ .;';' .r:: .'.:.~..~ ~~~ i· 695,60 48,00
590-405 110 x 200 cm net geçişli " ' , .'" i

~k,~,;;: i·~'. :. -."";,,.
"

.' 738,90 50,00

590-406 120 x 200 cm net geçişli \}" e-:
'.~~": ;.~:;;;.,,~..~ ..".'::. ·-\i~ ~~g 54,00, 779,50

590-407 130 x 200 cm net geçişli '~~~,; ~.~ .-~~ 'J;' ,'I' 822,70 56,00"', , '~i i";!

590-500 8 cm kalmlığmda krom kaplı soğuk hava depo kapılaJii't',,,,;;~~~~:.,,,,;d"
590-400 'deki birim fıyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır . ,

590-600 12 cm kalınlığında PVC kaplı soğuk hava depo kapıları

590-601 70 X i 70 cm net geçişli 737,50 43,00

590-602 80 X 180 cm net geçişli 822,70 48,00

590-603 90 X 190 cm net geçişli 906,50 53,00

590-604 i 00 X 200 cm net geçişli 991,70 57,00

590-605 110 x 200 cm net geçişli 1.100,00 61,00

590-606 120 x 200 cm net geçişli 1.175,00 64,00

590-607 130 x 200 cm net geçişli 1.250,00 68,00

590-700 12 cm kalmlığında krom kaplı soğuk hava depo kapıları

590-600 'deki birim fıyatlar %20 arttırılarak hesaplanacaktır.

590-800 MODÜLER TİP SOGUK ODA PANELLERİ (Ölçü: m2; İhzarat % 60)
Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz saç arası

poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretarı'm yoğunluğu 40-42 Kg /
m3, poliüretanpaneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit
mekanizmalı, panel izolayonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k:
0.22 Kcal / hm2°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak
kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine
montaj i.

590-810 Her iki yüzeyi PVC kaplı, duvar paneli

590-811 8 cm kalınlığında m2 103,50 8,00

590-812 12 cm kalınlığında m2 i i O,1O 10,00

590-820 Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli

590-821 8 cm kalınlığında m2 128,40 13,00

590-822 12 cm kalınlığında m2 133,60 16,00

590-830 Her iki yüzeyi PVC kaplı, tavan paneli

590-831 8 cm kalınlığında 103,50 8,00

590-832 i 2 cm kalınlığında 110,10 10,00

590-840 Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli
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Birim Montaj h Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CiNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
591-841 8 cm kalınlığında 128,40 13,00
591-842 12 cm kalınlığında 133,60 16,00
590-850 iç yüzeyi p1aywood kaplı zemin paneli

590-851 8 cm kalınlığında 117,90 10,00
590-852 12 cm kalınlığında 121,80 12,00
590-860 iç yüzeyi krom kaplı zemin paneli

590-861 8 cm kalırılığmda 171,60 13,00
590-862 12 cm kahnlığında 175,60 17,00
590-1000 PAKET Tip SOGUK DEPO CiHAZı (Ölçü: Ad. İhzarat: %60)

Kondanserünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu,
kumanda paneli, kompresör, kondanser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu
malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama
malzemesi ile kaplanmış olacak, evaparatör ünitesi ve kondanser ünitesinin dış

kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket
tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondanser kullanılacak, evaperatör lamel
aralığı 6-8 mm arasında, kondanser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk
depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz
programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve
ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsabu alarm
sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada
kondanser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak
sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondanser ve evaparatör kapasiteleri seçim
yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE belgeli paket tİp soğuk depo
cihazının iş yerinde temini ve yerine montajı.

590-1100 Soğutma tesisatında Freon 22 gazı kullanılan, +2 / +7 oC ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı(*)

(+45 -c kondenzasyon,-10 evaparasyon)

590-1101 (1000 kcal/h) 7.409,00 151,00
590-1102 (1500 kcal/h) 7.913,00 202,00
590-1103 (2000 kcallh) 8.637,00 221,00
590-1104 (2500 kcal/h) 9.015,00 246,00
590-1105 (3000 kcal/h) ~~~.;;~:~, 9.551,00 277,00
590-1106 (3500 kcal/h) i Jt:" :)... ~ıOI'~ ~: "~.

9.920,00 298,00~,~

590-1107 (4000 kcal/h) Lt :";ıt ,;~..f.~.>*~~.:~~.;:.'''''~'' :~ .. .~

12.121,00 328,00,,~.., ,,~

590-1108 (4500 kcal/h) li ~\; ~f ;' ';, ~. . o'; ,", j
13.299,00 347,00",; ı',,·' ·....1 •

'.' ........
590-1109 (5000 kcal/h) ~... ~.~ ~~~ -.\ ..•~ '~:~~:,~.~"; ...~." ;', ~ '"

378,00"" :"i: ii 14.742,00
590-1110 'L. ,!~;

. ~,.

.. -
.,0,_ :-i!!(5500 kcal/h) .. ~ 15.416,00 397,00• re";' • ~: ~~ ,-q"1

590-1111 (6000 kcal/h) ·'~ıy~:<}..:-.~:, ..... ~'""': ... ~$~}~ 16.254,00 428,00
590-1112 (6500 kcal/h) '.-:..ıe:ı"",_, ••..

16.922,00 441,00
590-1113 (7000 kcal/h) 17.804,00 466,00
590-1114 (7500 kcallh) 19.089,00 491,00
590-1115 (8000 kcal/h) 20.475,00 517,00
590-1116 (8500 kcallh) 21.911,00 542,00
590-1117 (9000 kcal/h) 22.693,00 567,00
590-1118 (9500 keallh) 23.562,00 580,00
590-1119 (i0000 keal/h) 24.394,00 605,00
590-1120 (11000 kcal/h) 26.145,00 643,00
590-1121 (12000 keallh) 31.135,00 693,00
590-1122 (13000 kcal/h) 36.228,00 756,00
590-1123 (14000 keal/h) 41.517,00 794,00

(*)2006Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerindekullanılmayaeaktır.
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Birim
Fiyat

No:

590-1124

590-1125

590-1126

590-1127

590-1128

590-1129

590-1130

590-1131

590-1200

590-1201

590-1202

590-1203

590-1204

590-1205

590-1206

590-1207

590-1208

590-1209

590-1210

590-1211

590-1212

590-1213

590-1214

590-1215

YAPILACAK İşİN CİNSİ

(15000 keal/h)

(20000 kea1/h)

(25000 keal/h)

(30000 keal/h)

(35000 keallh)

(40000 kea1/h)

(45000 keal/h)

(50000 keal/h)

Soğutma tesisatııida Freon 22 gazı kullanılan, +2 i +7 oC iSi aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı (*)
(+45 -c kondenzasyon, -10 evaparasyon)

(5000 keal/h)

(7500 keallh)

(10000 kea1/h)

(12500 keallh)

(15000 kea1/h)

(17500 keallh)

(20000 keal/h)

(25000 keal/h)

(30000 keal/h)

(35000 keallh)

(40000 kea1/h)

(45000 kcal/h)

(50000 keal/h)

(i000 kea1/h)

(1500 keal/h)

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

47.048,00

51.282,00

58.590,00

67.032,00

70.298,00

77.868,00

84.357,00

91.928,00

29.147,00

35.690,00

40.989,00

44.163,00

47.093,00

48.321,00

54.432,00

61.614,00

68.796,00

76.041,00

83.223,00

88.389,00

97.650,00

12.870,00

14.060,00

Montaj
Bedeli
YTL

832,00

882,00

1.134,00

1.512,00

1.512,00

1.512,00

1.512,00

1.512,00

630,00

693,00

756,00

819,00

882,00

945,00

1.008,00

1.134,00

1.260,00

1.449,00

1.575,00

1.701,00

1.890,00

630,00

630,00

o

590-1216

590-1217

590-1218

590-1219

590-1220

590-1221

590-1222

590-1223

590-1224

590-1225

590-1226

590-1227

590-1228

590-1229

590-1230

590-1231

590-1232

590-1233

(2000 kea1/h)

(2500 keal/h)

(3000 keal/h)

(3500 keal/h)

(4000 keal/h)

(4500 keal/h)

(5500 keal/h)

(6000 kea1/h) .

(6500 keal/h)

(7000 keal/h)

(8000 keal/h)

(8500 kea1/h)

(9000 kea1/h)

(9500 kea1/h)

(11000 kcal/h)

(12000 kea1/h)

(13000 keal/h)

(14000 keallh)

15.086,00

17.845,00

18.655,00

19.251,00

22.279,00

25.307,00

31.225,00

31.525,00

33.202,00

33.905,00

36.230,00

37.095,00

38.285,00

39.907,00

42.879,00

43.911,00

44.835,00

45.810,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

700,00

756,00

756,00

756,00

756,00

756,00

819,00

819,00

590-1300 Soğutma tesisatında Freon 22 gazı kullanılan, +2 i +7 oC ısı aralıklarında

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullanılmayaeaktır.
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Birim
Fiyat

No:

590-\301

590-1302

590-1303

590-\304

590-\305

590-\306

590-\307

590-1308

590-\309

590-1310

590-1311

590-\312

590-\313

590-1314

590-\315

590-\316

590-1317

YAPıLACAK işİN CİNSİ

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı (*)
(+45 oC kondenzasyon, -10 evaparasyon )

(5000 kcal!h)

(7500 kcaIJh)

(10000 kcal/h)

(12500 kcal/h)

(15000 kcal/h)

( I7500 kcaIlh)

(20000 kcaIJh)

(25000 kcal/h)

(30000 kcal/h)

(35000 kcal/h)

(40000 kcal/h)

(45000 kcal/h)

(50000 kcal!h)

(1000 kcal/h)

(1500 kcal/h)

(2000 kcalJh)

(2500 kcal/h)

Montajh
Birim Fiyat

YTL

26.334,00

31.904,00

36.771,00

41.486,00

49.350,00

50.957,00

51.666,00

58.601,00

64.712,00

72.135,00

78.750,00

85.575,00

94.133,00

11.572,00

12.545,00

13.519,00

16.006,00

Montaj
Bedeli
YTL

578,00

683,00

735,00

788,00

840,00

893,00

998,00

1.103,00

1.208,00

1.365,00

1.470,00

1.575,00

1.733,00

630,00

630,00

630,00

630,00

/' '\

U

590-1318

590-\319

590-1320

590-\321

590-1322

590-1323

590-\324

590-1325

590-\326

590-\327

590-1328

590-\329

590-\330

590-1331

590-\332

590-1333

(3000 kcal/h)

(3500 kcal/h)

(4000 kcal/h)

(4500 kcal/h)

(5500 kcal/h)

(6000 kcal/h)

(6500 kcal/h)

(7000 kcal/h)

(8000 kcal/h)

(8500 kcal/h)

(9000 kcal/h)

(9500 kcal/h)

(11000 kcal/h)

(12000 kcal/h)

(\3000 kcal/h)

(14000 kcal/h)

.~ . • . ," Lo; 'ıŞi·lt
~i 't .~". " " 'ir. _:3

16.763,00

17.304,00

20.008,00

22.712,00

27.199,00

28.011,00

29.741,00

30.390,00

32.499,00

33.256,00

34.229,00

35.690,00

39.895,00

40.144,00

44.141,00

47.013,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

630,00

683,00

683,00

683,00

683,00

756,00

756,00

788,00

788,00

590-1400

590-1401

590-1402

590-1403

590-1404

590-1405

590-1406

590-1407

Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 oC ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı

(+45 "C kondenzasyon, -15 evaparasyon)

(1000 kcal/h)

(1500 kcal/h)

(2000 kcal/h)

(2500 kcal/h)

(3000 kcal/h)

(3500 kcal/h)

(4000 kcal/h)

8.450,00

9.150,00

9.650,00

10.100,00

10.650,00

12.700,00

14.075,00

160,00

210,00

230,00

260,00

290,00

320,00

350,00
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Birim
Fiyat

No:
590-1408

590-1409

590-1410

590-1411

590-1412

590-1413

590-1414

590-1415

590-1416

590-1417

590-1418

590-1419

590-1420

590-1421

590-1422

590-1423

590-1424

590-1425

590-1426

590-1427

590-1428

590-1429

590-1430

590-1431

590-1500

590-1501

590-1502

590-1503

590-1504

YAPILACAK İşİN CİNSİ

(4500 kcal/h)

(5000 kca1/h)

(5500 kcal/h)

(6000kcal/h)

(6500kcal/h)

(7000 kca1/h)

(7500 kcal/h)

(8000 kca1/h)

(8500 kcal/h)

(9000 kca1/h)

(9500 kcal/h)

(I 0000 kcal/h)

(11000 kca1/h)

(12000 kca1/h)

(13000kcal/h)

(14000kcal/h)

(15000 kcal/h)

(20000kcal/h)

(25000 kcal/h)

(30000kcal/h)

(35000 kcal/h)

(40000 kca1/h)

(45000kcal/h)

(50000kcal/h)

Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan-S / +5 oC ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı.

(+45 oC kondenzasyon; -r5 evaparasyon)

(5000 kca1/h)

(7500 kcal/h)

(i 0000kcal/h)

(12500kcal/h)

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

15.750,00

16.250,00

17.200,00

18.075,00

19.000,00

20.350,00

21.675,00

23.250,00

23.950,00

25.000,00

25.925,00

27.600,00

33.075,00

38.525,00

44.250,00

49.800,00

54.800,00

60.725,00

66.325,00

74.200,00

76.175,00

77.675,00

80.050,00

84.675,00

27.325,00

36.375,00

42.800,00

46.775,00

Montaj
Bedeli
YTL

370,00

400,00

420,00

450,00

470,00

490,00

520,00

550,00

570,00

600,00

610,00

640,00

680,00

730,00

800,00

840,00

880,00

930,00

1.200,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

670,00

730,00

800,00

870,00

ü
590-1505

590-1506

590-1507

590-1508

590-1509

590-1510

590-1511

590-1512

590-1513

590-1514

590-1515

590-1516

590-1517

590-1518

(15000kca1/h)

(17500 kcal/h)

(20000kcal/h)

(25000 kcal/h)

(30000 kca1/h)

(35000 kcaVh)

(40000kcal/h)

(45000 kcal/h)

(50000 kca1/h)

(1000 kcal/h)

(1500 kcal/h)

(2000 kcal/h)

(2500 kcal/h)

(3000 kcal/h)

48.450,00

51.850,00

58.800,00

66.350,00

74.450,00

82.075,00

90.175,00

98.275,00

106.125,00

14.375,00

15.650,00

16.625,00

18.850,00

20.100,00

930,00

1.000,00

1.070,00

1.200,00

1.330,00

1.530,00

1.670,00

1.800,00

2.000,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00
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Birim
Fiyat

No:
590-1519

590-1520

590-1521

590-1522

590-1523

590-1524

590-1525

590-1526

590-1527

590-1528

590-1529

590-1530

590-1531

590-1532

590-1533

590-1600

590-1601

590-1602

590-1603

590-1604

590-1605

590-1606

590-1607

590-1608

YAPILACAK İşİN CİNSİ

(3500 kcal/h)

(4000 kcal/h)

(4500 kcal/h)

(5500 kcal/h)

(6000 kcal!h)

(6500 kcal/h)

(7000 kcal/h)

(8000 kcal/h)

(8500 kcal/h)

(9000 kcal/h)

(9500 kcal/h)

(11000 kcal/h)

(12000 kcal/h)

(13000 kcal/h)

(14000 kcal/h)

Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 oC ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı

(+45 "C kondenzasyon, -15 evaparasyon)

(5000 kcal/h)

(7500 kcal/h)

(10000 kcal/h)

(12500 kcal/h)

(15000 kcal/h)

(17500kcal!h)

(20000 kcal/h)

(25000 kcal/h)

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

21.775,00

23.600,00

26.475,00

28.925,00

30.425,00

31.900,00

34.250,00

37.550,00

39.225,00

40.425,00

41.925,00

43.825,00

46.225,00

46.975,00

47.700,00

25.425,00

33.900,00

41.575,00

52.375,00

54.625,00

57.950,00

65.550,00

74.550,00

Montaj
Bedeli
YTL

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

730,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

870,00

870,00

670,00

730,00

800,00

870,00

930,00

1.000,00

1.070,00

1.200,00
590-1609

590-1610

590-1611

590-1612

590-1613

590-1614

590-1615

590-1616

590-1617

590-1618

590-1619

590-1620

590-1621

590-1622

590-1623

590-1624

590-1625

590-1626

590-1627

(30000 kcal!h)

(35000 kcal/h)

(40000 kcal/h)

(45000 kcal/h)

(50000 kcal/h)

(1000 kcal/h)

(1500 kcal/h)

(2000 kcal/h)

(2500 kcal!h)

(3000 kcal/h)

(3500 kcal/h)

(4000 kcal/h)

(4500 kcal/h)

(5500 kcal/h)

(6000 kcal/h)

(6500 kcal/h)

(7000 kcal/h)

(8000 kcal/h)

(8500 kcal/h)

81.925,00

91.625,00

100.150,00

108.975,00

124.750,00

13.400,00

14.550,00

15.475,00

17.525,00

18.725,00

20.275,00

22.125,00

24.625,00

26.925,00

28.300,00

29.675,00

31.850,00

34.950,00

36.550,00

1.330,00

1.530,00

1.670,00

1.800,00

2.000,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

730,00

800,00
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

590-1628 (9000 kcal/h) 37.650,00 800,00
590-1629 (9500 kca1/h) 39.050,00 800,00
590-1630 (11000 kcal/h) 49.950,00 800,00
590-1631 (12000 kca1/h) 51.325,00 800,00
590-1632 (13000 kcal/h) 53.625,00 870,00
590-1633 (14000 kcal/h) 54.350,00 870,00
590-1700 Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 oC ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı

(+45 oC kondenzasyon, -30 evaparasyon)

590-1701 (1000 kcal/h) 8.650,00 160,00

590-1702 (1500 kcal/h) 11.175,00 210,00

590-1703 (2000 kca1/h) 12.350,00 230,00
590-1704 (2500 kcal/h) 13.450,00 260,00

590-1705 (3000 kca1/h) 14.825,00 290,00

590-1706 (3500 kcal/h) 16.125,00 320,00

590-1707 (4000 kca1/h) 17.800,00 350,00

590-1708 (4500 kca1/h) 19.050,00 370,00

590-1709 (5000 kcal/h) 20.425,00 400,00

590-1710 (5500 kcal/h) 21.625,00 420,00

590-1711 (6000 kcal/h) 23.350,00 450,00

590-1712 (6500 kcal/h) 24.500,00 470,00

590-1713 (7000 kca1/h) 25.850,00 490,00

590-1714 (7500 kca1/h) 27.050,00 520,00

590-1715 (8000 kcal/h) .,.~"(~~\:;'.\"';;;:;~\. 28.575,00 550,00

590-1716 (8500 kcal/h) r.. ~ ;r;: ./1' .~~~\\ 29.875,00 570,00~'4"I. "'9 tT "
590-1717 (9000 kcal/h) ı-:»:...< "" \ 600,00" • ..JJ" 31.400,00

590-1718 (9500 kcal/h) f z.: 'ı,·
.1'" 1: 32.975,00 610,00.. "~:i 1';: j ~ (

.~ .,
590-1719 (10000 kca1/h) i ':t. ~;1'E \ :~:.~~,'.'., .: .~::";. iJ'.: ..'

34.000,00 640,00

590-1720 (11000 kcal/h) .~{*\ ~ '.j- .... _..... ..J,;;' 36.725,00 680,00-:'~. . .' .
590-1721 (12000 kcal/h) ~~~t,"; <, ; -: \ ....,.4-"'. 39.600,00 730,00.' .', .

590-1722 (13000 kca1/h) ... ··~~::.;;:::.;:v-~,:ı'\'"
42.325,00 800,00

590-1723 (14000 kcal/h) 44.875,00 840,00

590-1724 (15000 kcal/h) 47.600,00 880,00

590-1725 (20000 kcal/h) 61.775,00 930,00

590-1726 (25000 kcal/h) 69.525,00 1.200,00

590-1727 (30000 kca1/h) 76.325,00 1.600,00

590-1728 (35000 kcal/h) 85,775,00 1.600,00

590-1729 (40000 kcal/h) 97.925,00 1.600,00

590-1730 (45000 kcal/h) 112.350,00 1.600,00

590-1731 (50000 kca1/h) 134.000,00 1.600,00

590-1800 Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 i -25 oC ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı

(+45 -c kondenzasyon, -30 evaparasyon)

590-1801 (5000 kca1/h) 37.350,00 670,00

590-1802 (7500 kca1/h) 50.525,00 730,00

590-1803 (10000 kca1/h) 61.275,00 800,00
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Birim Montaj h Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
590-1804 (12500 kcallh) 69.000,00 870,00
590-1805 (15000kcal!h) 81.275,00 930,00
590-1806 (17500 kcallh) 87.900,00 1.000,00
590-1807 (20000kcal!h) 97.675,00 1.070,00
590-1808 (25000 kcallh) 114.775,00 1.200,00
590-1809 (30000 kca11h) 135.025,00 1.330,00
590-1810 (35000 kcallh) 151.500,00 1.530,00
590-1811 (40000 kcal/h) 172.975,00 1.670,00
590-1812 (45000 kcallh) 189.075,00 1.800,00
590-1813 (50000 kcallh) 205.500,00 2.000,00
590-1814 (1000 kcallh) 16.450,00 670,00
590-1815 (1500 kcal/h) 21.775,00 670,00
590-1816 (2000 kcal/h) 24.450,00 670,00
590-1817 (2500 kcal/h) 26.925,00 670,00
590-1818 (3000 kcal/h) 29.225,00 670,00
590-1819 (3500 kcal/h) , 31.050,00 670,00
590-1820 (4000 kca11h) ",<,;(f"" -.'~ ." •.,;,"""""..... 32.825,00 670,00
590-1821 (4500kcal!h) .... 4. r·'\. 34.875,00 670,00ff ... ~,i"~ ~Jt:

., ~ ;ı::~. 'f

590-1822 (5500 kcal/h) Il' '., .:" ...-' , . 't;

" 40.375,00 670,00. ı,~,i.'ı ...oI/)J,""",:.••'
~ '~"" ~ ,,",.4 ""tıo. ~

590-1823 (6000kcal/h) ~t ; ı: .~! { :~!.
" A! ", r 43.650,00 670,00.....

590-1824 (6500 kcal/h) ı ., ..:: ~\~;';:; -;>-1 45.700,00 670,00.: ...;,'

590-1825 (7000 kcallh}- 'f:~.~.. .: ~i.~'-~ ~/,,,. .: ~f 48.175,00 670,00

"\"t':4"~":~ -:»:590-1826 (8000 kcal/h) ""',.,$., 52.125,00 730,00
590-1827 (8500 kcal!h) · ....:::'.~~~w~1<r

53.950,00 800,00
590-1828 (9000 kcal/h) 56.700,00 800,00
590~1829 (9500 kcal/h) 59.550,00 800,00
590-1830 (11000 kcal/h) 63.575,00 800,00
590-1831 (12000 kcal/h) 66.425,00 800,00
590-1832 (13000 kcal/h) 71.300,00 870,00
590-1833 (14000 kcal/h) 76.575,00 870,00
590-1900 Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 oC ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı

(+45 "C kondenzasyon, -30 evaparasyon)

590-1901 (5000 kcal/h) 32.250,00 670,00
590-1902 (7500 kcallh) 43.525,00 730,00
590-1903 (10000 kcal/h) 50.400,00 800,00
590-1904 (12500 kcal/h) 61.075,00 870,00
590-1905 (15000 kcallh) 70.750,00 930,00
590-1906 (17500 kcal/h) 81.925,00 1.000,00
590-1907 (20000kcal!h) 92.275,00 1.070,00
590-1908 (25000 kcallh) 113.825,00 1.200,00

590-1909 (30000kcal/h) 135.675,00 1.330,00
590-1910 (35000 kcal/h) 156.800,00 1.530,00
590-1911 (40000 kcal/h) 178.275,00 1.670,00
590-1912 (45000 kca1/h) 199.900,00 1.800,00

36



.:

Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
590-1913 (50000 kcal/h) 221.500,00 2.000,00
590-1914 (1000 kcal/h) 14.175,00 670,00
590-1915 (I 500 kcal/h) 18.775,00 670,00
590-1916 (2000 kcal/h) 21.075,00 670,00
590-1917 (2500 kcal/h) 23.200,00 670,00
590-1918 (3000 kcal/h) 25.200,00 670,00
590-1919 (3500 kcal/h) 26.925,00 670,00
590-1920 (4000 kcal/h) 28.300,00 670,00
590-1921 (4500 kcal/h) 30.075,00 670,00
590-1922 (5500 kcal/h) 34.775,00 670,00
590-1923 (6000 kcal/h) /~1i;""~ -"",,'-.'" ~~~-~:':-::~~

37.575,00 670,00" . . ,,ı:~ i~,.

590-1924 (6500 kcal/h) r.. ~." ~~ ,44"~"~~~ 39.400,00 670,00"i' ....~ 'i

590-1925 (7000 kcal/h) ." ;it. c.\.~ »s:»: .... \ 41.525,00 670,00, ~~' ...' ....,.,
590-1926 (8000 kcal/h) ~ ~., .~ i ;,l, ~ ~ 44.900,00 730,00, , . ~\ . ~. ., '. ı: ;;; J590-1927 (8500 kcal/h) , '" '~,:. '1..~.,,:?:. 46.550,00 800,00
590-1928 (9000 kcal/h)

.'1:- ' .... ... "I
48.900,00 800,00''\> ı?'.;.. . ,~\ -:ı:-' ...-:-: ..'~

590-1929 (9500 kcal/h) \~~}:~~\;~~'~ <J':./ 49.100,00 800,00
590-1930 (11000kcal/h) -:·;';;.:i:~\~ti-:..":;;;;·,#

56.125,00 800,00
590-1931 (12000 kcal/h) 59.450,00 800,00
590-1932 (13000 kcal/h) 63.000,00 870,00
590-1933 (14000kcal/h) 67.450,00 870,00
591-000 SOGUTUCU AKıŞKAN ŞARJI: (Ölçü kg: İhzarat: verilmez.)

". ~.- Tesisin vakuma alınması soğutucu akışkanın doldurolması ve sabun köpüğü veya
bir.cihaziakontrolü,

591-200 F 22 temini ve şarjı:(*) 15,80 1,10
591-300 Amonyak temini ve şarjı: 4,60 1,10
591.500 Freon 134 a temini ve şarjı, 26,20 2,10
591.600 Freon 407 c temini ve şarjı. 90,80 2,10
591.700 Freon 410 a temini ve şarjı. 122,20 2,10
592-000 SALAMURAYAPıLMASı: (Ölçü lt: İhzarat:Verilmez).

İstenilen soğuklukta donmayacaksalarnuranın yapılması ve tesisin deldurulması.

592-101 - 10 °C'a kadar donmayacak salamurayapılması. 1,10 0,20
592-102 - 20 "C 'a kadar donmayacak salarnurayapılması. 1,10 0,20
592-103 - 30 oC'a kadar donınayacak salamurayapılması. 1,10 0,20
593-000 SOGUK ODATERMOMETRESİ: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).

İdarenin beğeneceği; soğuk oda sıcaklığına uygun skalalı madeni veya renkli
ispirtolu,termometrenin temini montajı.

593-100 Madeni: (yuvarlak)

593·101 o 80 mm. kadar 24,90 2,00
593-102 o 120 mm. kadar 30,60 2,00
593-200 Renkli ispirtolu 19,30 2,00
594-000 SOGUTMA TESİSATl MANOMETRESİ:(Ölçü:Ad.:İhzarat:%60).

İdarenin beğeneceği; tesisata uygun skalalı, manometrenin temini, montajı. 41,90 2,00

595-000 SEDYE: (Ölü muhafaza deposu için): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Tip projesineuygun. 64,60 -

596-000 ARABA: (Ölü muhafaza deposu için): (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60).
Tip projesineuygun. 92,80 -

(*)2006 Yılı ve sonraki yapı yaklaşık maliyetlerinde kullarulmayacaktır,
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ BirimFiyat Bedeli

No: YTL YTL
597-000

sıCAK GALVANİzLENMİş DEMİR İMALAT: (RAF ETAJER): (Ölçü kg:
İhzarat: % 60)
Raf, etajer soğuk depo askısı, çengel gibi şeylerin demirden yapılarak sıcak

galvanizlenmiş veya fırın1anmış emaye olarak odaya montajı. 4,40 1,10
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-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK/I80)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2'nci maddesinin (n)
bendi uyarınca hazırlanmış olup, 180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32'İnci

maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
_- 4703 sayılı yasa g:reği pi~asa gözetim..ve den~timinden sorumlu Bakanlıkları~~",'i":~"''''c,~.

çıkardığı uygulamada olan yonetmelıklerle, bu yönetmeliklere dayalı olarak yayımlanai17~',(, ,} ..,

yayımlanacak tebliğlere uyulması zorunludur. ,t.i.',::'.: ;.' 's:\
AÇiKLAMALAR: (lOcak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir) ~:~:~.r~YJ

i -Bayındırlık ve ıskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Elektrik Tesisatı ve Makine---'--.:.-.:·~~-"':c-'

Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve tarifierinin
doğal eki ve tamamlayıcısıdırlar.

2-Birim fiyat ve tarifierinde yer alan malzemelerde; montajlı birim fiyat ile montaj bedeli
içerisinde; % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.

3-Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4-Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cihaz birim fiyatlarına dahil
olmayıp, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

S-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa
dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

6-2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde, 2008 yılı Birim Fiyat
cetvellerinden çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve Elektrik
Tesisatı Birim Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

7-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.

8-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiltme tenzilatına tabidir.

9-Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün olanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna kadar
saklanır.

lO-Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede
şantiye dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.

ll-Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların

bünyesine Katma Değer Vergisi dahil değildir.

12- Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve türleri
gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:

2
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12.1 - Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı yayınlanmış

bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi (TSE damgası)

bulunması mecburidir.
12.2 - Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslararası veya yabancı

standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini tevsik eden
belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

12.3 - 12.1, 12.2, maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafından

verilecektir.

13- Bu belgelerde, uygunluğu aranan esasların (Standardlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasını mecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

13.1 - Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,

13.2 - İş konusu ve imalat yeri, ",>,~""'";'>''''<".

,//;;;-t.C:. ",,""'\
13.3 - Malzeme ve mamulün tanımı, ~' :; P' (('~",<:: ~~\
13.4 - Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar yeri seri numarası.s : 7.:~, \,..<:<~/.; fi J

"'~\ " ';':',: -~~ ~:.~~. ,,~,>;. ı~'7 i'!'
13.5 - Numune alma tarih ve yeri parti numarası, '~~:'~.:> e, ,,' •

..~..... ..." ..1 ••

""'":~:.;~~ ~...:::.:.....:......~-

13.6 - Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçları bulunacaktır.

14 - İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu

tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.

15-Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

16- Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25/2/1984'den evvel malzeme mamuller
için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.

17- 12 Şubat 1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

18- Tıbbi cihazlar; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 93/42/EEC Tıbbi Cihaz
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

T.S.E. KALİTE BELGESİ VEYA UYGUNLUK BELGEsı İSTENEN TESİsAT

MALZEME VE MAMULLERİN LİSTESİ:

673-000
674-000
675-000
677-000
692-000
693-000
694-000
670-000
694-100

Yüksek basınç düşürücü (birinci detant tablosu)
İkinci basınç düşürücü

Oksijen ve vakum prizleri
Debi metre
Prizler
Vakum abone fişleri

Oksijen, vakum ve azot protoksit ara valfleri
Oksijen tüpleri
Azot protoksit tüpleri



Birim
Fiyat

No:
YAPILACAK işİN CİNSİ

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

o

670-000

671-000

672-000

A- OKSİJEN TESİSATı:
OKSİJEN TÜPÜ: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80)
En az i 50 Atmosfer basınca dayanıklı yekpare çelik çekme büyük bir tüp olup, tij
borulanrun bağlanmasım sağlayan, müstakil anahtarlı, vanalı rakorlu takımı ihtiva
eden, tüplere takılmaya yarayan, kapağı bulunan, tüpleri rampalarında uygun tarzda
tutmağa yarayan zincirli tutuculu bir kat sülyen, iki kat mavi renkte yağlıboya ile
boyanması her türlü malzeme, ve işçilik dahil işyerinde teslimi. 488,00 6,40

rİJ BORU TAKIMI VE BAGLANTlSI: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % BO)
Her bir oksijen tüpünü, kollektör boruya bağlayan 0 6/10 mm 200 Atmosfer deneme
basıncına deneyimli helezoni ve mafsallı şekilde bükülrnüş baglama için her iki
ucunda gerekli rakorları (kollektör borusundaki rakor da dahil) bulunan trikloritilen
veya benzeri bir madde ile içten tamamen yağsız bir hale getirilmiş, dikişsiz temiz
çekilmiş elektrolitik bakır borudan bağlantıları kollektöre ya bir vana ile baglanacak
veya otomatik supaplarla teçhiz edilecektir. Gerekliginde tüplerden bir veya bir kaçı

tesisattan müstakilerı çıkanlabilecektir, Her türlü malzeme ve işçilik dahil, işyerinde

temıni ve yerine montajı. r.-" ...•• 85,00 12,30

KOLLEKTÖR: (Ölçü: Tk.; İhzarat: % BO)/.'·;·~-~'.-;:"'·'~' .
Tij boru takımı vasıtasıyla her bir oksijen tüpünü şebekeye baglamaya yarayan 6/10 1" '-\' .:'.• '. ;';' "'\,

mm. 0 temiz çekilmiş dikişsiz elektrolitik bakır borudan mamül olup, tij boru/ -, _'" ;. <1;/).
rakorlannm takılmasına yarayan temiz gümüş kayrıağ: ile irtibatlandrnlmış vidalı 1;:>..v-, " " {: -rZ; ~;
uçları bulunan borunun bir ucu birinci basınç düşürücüye (birinci detant tablosuna) '-:: e , ( .;:. ~ , ;~~ ~

bağlanmış diger ucu dış hava ile irtibatlandırılmış, bu uç üzerine gereğince oksijerıin. ,....~.\.. :..••~.~;..._...~.>/ o:: ;; ,,~
bina dışına atılmasına yarayan, yangın anında kullanılması gerektiğini bildiren, , __ - .: (f:'//
etiketli bir vanası bulunan ve kaynak işlemlerinden sonra trikloretilen veya benzeri', '." - .f
bir madde ile yağdan temizlenrnek üzere her türlü malzeme ve işçilik dahil, işyerinde -'iz "
temini ve yerine morıtajı. ··.t:",,,,. ,,'
NOT: Her tij boru bağlantısı birtakım kabul edilir. Tahliye vanası ile dış hava irtibat '<" ... '. ~.,

borusu bedele dahil degildir. 87,00 13,50

673-000

674-000

675-000

675-100

675-200

675-300

675-400

676-000

YÜKSEK BASıNÇ DÜŞÜRÜCÜ: (Birinci derant tablosu) (Ölçü: Ad.; İhzarat:
% 80) (T.S.E kalite belgeli)
Üzerinde; iki adet 200 - 250 Atmosfer bir adet i O- i 5 Atmosferlik manometre, 150
Atmosfer basıncı, takriben 7 - 8 Atmosfer ara basıncına düşürecek kapasitede iki
adet basınç düşürücü, ara basıncı ölçmek için de bir manometre, icabında

kullanılmak üzere bir veya iki kapatma vanası ayrıca bir adet presostat,
transforrnatör, ışık lambası, zil tertibatı ve bir adet emniyet supabı bulunan tablonun
işyerinde temini, yerine montajı.

İKİNCİ BASıNÇ DÜŞÜRÜCÜ (Tali detant tablosu) (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80)
(T.S.E kalite belgeli)
Birinci detant tablosundan çıkan takriben 8 Atmosfer basınçlı oksijen kullanma
yerlerine yakın mesafede 2,5 - 3 Atmosfer basınca düşüren ayarlı bir basınç

düşürücü, bir kapatma vanası bulunan küçük bir kofre içinde üst kısmında plastikten
veya camdan üzeri yazılı (tehlike talimatı bulunan bii- koruyucu içinde bir tablonun)
işyerinde temini ve yerine montajı.

OKSİJEN VE VAKUM PRİzLERİ: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 80) (T.S.E kalite
belgeli)
Oksijen vakum ve azot protoksitin alınmasına yarayan özel supaplı kapaklı ve
fişlerin baglanması için rakorlu oksijen ve azot protoksitirı pirizinin alınması, her
türlü malzeme ve işçilik dahil iş yerinde temini ve yerine morıtajı.

Oksijen prizi tekli:

Oksijen vevakum prizi yekpare kaide üzerinde ikili prizli

Oksijen, vakum ve azot protoksit prizi yekpare kaide üzerinde üçlü priz:

Tavan tipi, çok çıkışlı teleskopik başlık:

Bilyalı yataklı mafsallı, paslanmaz çelik veya krome edilmiş pirineten mamül; tijli
360 o derece dönebilir kilitlenebilir, tiji uzatıiıp kısaltılabilir (En çok 2,5 m.), çok
çıkışlı ayrı ayrı renkte oksijen, vakum, azot, protoksit, basınçlı hava ve elektrik
prizlerini havi, teleskopik bashğın alınması ve tabana sağlarnca tespiti ve çalışır

halde teslimi.

BURUN MEMESİ (Gözlük Tipi Debimetre) (Ölçü: Ad.; İhzarat:% 80)
Nikelajlı bakır borudan gözlük tipinde ve iki ucu hastanın burun deliğirıe lüzurnlu
oksijeni üflemeye imkan verecek şekilde imal edilmiş bir ucu lastik hortumlu oksijen
prizine takılan burun memesinin iş yerinde temini.

2.700,00

277,00

92,00

177,00

225,00

2.550,00

24,60

64,00

30,80

9,80

12,30

13,50

103,40
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Birim
Fiyat

No:

677-000

678-000

679-000

680-000

690-000

690-100

690-200

690-300

690-400

691-000

691-500

692-000

692-100

692-200

692-300

693-000

693-100

693-200

YAPILACAK İşİN CİNSİ

DEBİMETRE (Flowmeter tek şişeli): (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) (T.S.E kalite
belgeli).
Bir gövde üzerine monte edilen oksijen prizine takmaya mahsus fişli lastik hortum
takmaya yarayan faturalı ucu, sarf edilen oksijen değerini istenilen ölçüde ayarıayan

taksimatlı cam şişeli ve oksijeni açıp kapayan vanası ile pirinçten imal edilmiş

nikelajlı olarak (nemlendirme şişesi ile birlikte) debi metrenin iş yerinde temini.

NEMLENDİRME ŞİŞESİ: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80)
Cam veya plastikten olup oksijeni nargile şeklinde vermeye yarayan nemlendirme
şişesinin iş yerinde temini.

ÇİFT ŞİŞELİ DEBİMETRE:(Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80)
Aynı gövde üzerine ikişer adet ölçülü cam şişe, faturalı iki ucu, iki adet vanası ve
diger özellikler B.F.T 677-000'deki gibi çift nemlendirme (şişesi ile birlikte) debi
metrenin işyerinde temini.

ALARM TESİSATı: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80).
Bir oksijen bataryasında, basınç belirli bir degerin (örneğin 7 Atmosferin) altına

düştüğünde, oksijen santralına ve hastahanenin gerekli görülen diger yerlerine monte
edilerek ilgilileri ikaz eden elektrik lambası sinyali, alarm düzeninin iş yerinde
temini ve yerine rnontajı.

B- VAKUM TESİSATı

VAKUM DEPOSU: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80)
Gerekli iç hacminde, en az (-0.9) Atmosfer (eksi) basınca dayanıklı çelik sacdan,
temizleme kapağı, üç ayaklı veya bir çernber üzerine o!urtıilac:4ıf'şekjlde tamamen
galvanize edilmiş vakum deposunun, gerekli boru ba~lafitl1!çıa6~~ ~v~ıı.~e temini
ve yerıne montaj ı. { ':. ;~>' ... '\ ."

VAKUM POMPASı: (Ölçü: Tk; İhzarat: % 80). ·~"<'·:':'.'je
Takriben (-0,8) ila - (-0,9) Atmosfer eksi basınç elde ede'cek~apasitede birisi yedek
iki adet vakum pompası (-0,65 ila - 0,70) Atmosfer eksi basınç ayarlanabilecek bir
vakum presostatı ve vakum rölesi, gerekli filtreli, iki pompanın paralel çalışacak

şekilde iş yerinde temini ve yerine montajı. (Presostat ilgili birim fiyatlarından ayrıca

öderıir.)

Beheri 60m3/h (-0,5)Atmosfer basınçlı hava verebilen 2 adet pompalı:

PRİzLER: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) (T.S.E kalite belgeli)
Dakikada en az 6 Lt. oksijen verecek kapasitede olacak, oksijen desimetresinin fişi

söküldüğünde otomatik olarak oksijeni kesen otomobil lastiği supabı prensibinde
çalışan bir tertibat ve üzerine orijinal kapağı ve zincirli kör tapası bulunan bir
konstrüksiyona sahip olacaktır. Bu prizlerin ağız (fiş) ölçü ve şekli ile azot protoksit
ve vakum tesisatmaait prizlerin ölçü şekli, hiç bir surette aynı olmayacak, yani bu
üç tesisatın fiş ve prizleri birbirine katiyen uymayacaktır.

Vakum prizi:
Vakum ve basınçlı hava prizinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

Basınçlı hava prizi:
BFT. 692-100'e uygun basınçlı hava prizinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

Basınçlı hava abone fişi:

VAKUM ABONE FİşLERİ: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) (T.S.E kalite belgeli).

Regülatörlü:
B.F.T 692-100'e uygun prizi takrnağa mahsus bir fişi, lastik hortumların takılmasına

yarayan bir, iki veya üç uçlu üzerinde vakum degeri ayarlamaya mahsus regülatör
bulunan, vakum abone fişinin iş yerinde temini.

Regülatörlü ve manometreli:
Tesisin ilk yapımında kullanılması zorunlu olup, B.F.T 693-200'de gösterildiği gibi

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

158,00

22,00

233,00

345,00

677,00

701,00

763,00

997,00

5.600,00

87,00

87,00

75,00

158,00

203,00

Montaj
Bedeli
YTL

25,80

39,40

39,40

39,40

39,40

68,90

9,80

9,80

9,80
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPıLACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

ayrıca manometreli vakum abone fişinin iş yerinde temini.

693-300 Vakum şişesi tekerlekli, çift şışeli: 169,00
693-400 Vakum şişesi tek şişeli (duvar tipi): 98,00
694-000 AZOT PROTOKSİTTESİsATl: (İhzarat: % 80).

694-100 Azot protoksit tüpü: (Ölçü: Ad.) (TS EN 13322-1-2)
Azot protoksit doldurmaya mahsus yeşil boyalı. tüpün işyerinde temini ve montajı,

diger özellikler B.F.T 670-000'ün aynı. 485,00
694-200 Azot protoksit tij boru takımı: (Ölçü: Tk.)

Bütün özelliklerB.F.T 671·000'in aynı 82,00 16,00
694-300 Kollektör: (Ölçü: Tk.)

Bütün özellikler B.F.T 672-000'nin aynı 87,00 13,50

694-400 Yüksek basınç düşürücü: (Birinci detant tablosu) (Ölçü: Ad.)
Bütün özellikler B.F.T 673-000'ün aynı. 2.650,00 62,80

694-500 İkinci basınç düşürücü: (Tali detant tablosu) (Ölçü: Ad.)
Bütünözellikler B.F.T 674-000'in aynı. 289,00 33,20

694-600 Azot protoksit prizleri: (Ölçü: Ad.:)
Üstünde azot protoksit yazılı ve diger prizlerin fişleri uymayacak şekilde delikleri
bulunan priz!erin temini ve yerine montajı. (Diger özellikler B.F.T 675-000'ın aynı). 100,00 11,10

694-700 Azot protoksit abone fişleri: (Ölçü: Ad.:)
BFT 694-600'deki prizlere takmaya mahsus fişlerin iş yerinde temini.

694-701 Regülatörlü 124,00
694-702 Regülatörlü ve manometreli 233,00
694-800 OKSİJEN, VAKVM VE AZOTPROTOKSİT ARA VALFI: (Ölçü: Ad.;

İhzarat: % 80) (T.S.E kalite belgeli).
Oksijen vakum ve azot protoksit devrelerinde kullanılmak üzere yağdan. yegane ve
diger zararlı cisirnlerden arındırılmış diyaframlı, 30 Atmosfere denenmiş, 12
Atmosfer işletme basıncında; giriş ve çıkış rakorlu, elle açılıp kapama volanlı;

pirinçten preste şekillendirilmiş; duvara monte edilebiıen',a:y~klı valfın temini,
dubel ve pirinç vida ile duvara tespiti.".,<·'~.,i.,'" tr" ',' '''~'~~

694·801 8 e mm, (1/4") ./1'
., ~>,. _V"._ o'. ....\ 49,00 3,700/

694-802 10 e mm, (3/8") :,~,i ,:.;:!- .'<~~,:." ~ "; ~~ ~~ ~; 66,00 3,70rı: ,..;
694-803 (I /2")

,,('
'~', .' '

.,", r,

~: ~ ~150mm. ~~. ~~;': ,-~'j-
\ 0'0 \

,,/ "' 74,00 3,70"".
694-804 180mm. (5/8") \~\ ..;~~~ <: ,,~.:~.~/~:~;f.:~11 .. ~;_J~ / 84,00 3,70

694·900 Medikal bakır borular(Ölçü:m. : İhzarat:%&O) ",1,," ii)" '6" ,~ ~,if
TS EN 13348 standardına uygun, dikişsiz, yarl?ed;'{iüz,'lJ9D,llann)5'iığlantılarında
dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul Ohkırdarı.,Airetiİmiş malzemeler
kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz
akışı altında birleştirilmesi, HTM 20n'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya
plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi,montaj
malzemesi dahil .iş yerinde temini ve montajı.

Dış çapı Et kalınlıkları

d(mm) e(mm)

694-901 LO mm 1.0 mm 14,50 1,30

694-902 12 mm 1.0 mm 17,40 1,30

694-903 15 mm 1.0 mm 21,80 1,30

694-904 22 mm 1.0mm 30,00 1,30

694·905 28 mm 1.0 mm 40,70 2,60

694·906 35 mm 1.5mm 52,30 2,60

694-907 42 mm 1.5 mm 64,00 2,60

694-908 54 mm 2.0 mm 83,00 4,00

694-909 76 mm 2.0mm 102,00 5,30
694-910 108 mm 2.5 mm 125,00 5,30
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Birim
Fiyat

No:

694-1000

694-i 001

694-1002

694-1003

694-1004

694-1100

694-1101

694-1102

694-1103

694-1104

YAPILACAK İşİN CİNSİ

Medikal gaz alarm paneli (Ölçü:Ad. ;İhzarat: % 80)
TS EN ıso 7396 normunda imal edilmiş, her bir gaz için ayrı LED göstergeli.bir
bölgenin gaz akışını" normal" ve '. alarm" pozisyonlarında izleyerek indikatOrlerle
sinyalize edecek şekilde, bölge servis ünitelerindeki sviçler vasıtasıyla basınç

düzeyini 'izleyerek" set" edilen değerlere gore gerektiğinde alarm pozisyonunu sesli
ve ışıklı olarak uyaracak şekilde, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol
edilebilen, otornasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen medikal gaz alarm
panelinin iş yerinde temini ve montajı.

2 Gaz için

3 Gaz için

4 Gaz için

5 Gaz için

Medikal gaz vana kutuları (Ölçü: Ad. .İhzarat: % 80)
TS EN ıso 7396 normunda imal edilmiş, camh ve kilitli bir kapağa haiz fırın boyalı

paslanmaz bir kutu içinde,her bir gaz için ayrı vana,hat ve gösterge olacak şekilde

dizayn edilmiş, basınç ve vakum sviçleri olan medikalgaz vana kutusunun iş yerinde
temini ve montajı.

2 Gaz için

3 Gaz için

4 Gaz için

5 Gaz için

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

2.000,00

2.400,00

2.650,00

2.975,00

1.750,00

2.300,00

2.850,00

3.350,00

Montaj
Bedeli
YTL

47,50

68,10

80,90

95,00

61,60

75,80

70,60

96,30
694-1200 Azot protoksit santralı (Ölçü: Tk. : İhzarat: % 80)

Sistem TS EN ıso 7396 standardına uygun dizayn edilmiş, hastane tesisatına

tüplerden gelen yüksek basıncı, kullanım basıncına düşürerek gönderecek kontrol
paneii, sağ ve sol grup tüp rampaları,emniyet zincirli tüp sabitleyiciler,
kollektörler.esnek bağlantılar, emniyet valfları ile basınç düşürücüde meydana
gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı miktarda basınç yüklenmesi
halinde devreye giren yüksek basınç emniyet valfı ile birlikte bulunan, sistem bir
mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, otornasyonave bilgisayar sistemine bilgi
aktarabilen, kontrol paneli sağ ve sol grupları otomatik geçişli olarak sırayla devreye
sokabilen, tasarım debisinde ve basıncında hattı beslemek için gerekli basınç

regülatörleri, emniyet valfları, basınç göstergeleri ve alarm ile donatılmış azot
protoksit santralının iş yerinde temini ve rnontajı,

Not:Azot protoksit tüpleri hariç,

694-1201

694-1202

694-1203

694-1204

694-1300

694·1301

694-1302

694-1303

694-1304

694-1305

694-1400

2x3 tüplük sistem

2x4 tüplük sistem

2x5 tüplük sistem

2xıo tüplük sistem

Medikal hava merkezi (Ölçü: Tk. ; İhzarat: % 80)
İkili kompresör grubu, otomatik kontrol paneli, hava deposu, kurutucu, fıltre grubu
ve basınç regülatörleri ile komple, kontrol paneli yeterli basınç depo edilineeye
kadar kompresörleri sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden
çıkarabilen. TS EN ıso 7396 'ya uygun Otomatik kontrol paneli, alarm, hava tankı,

2 ad. Vidalı korrıpresör, fıltre grubu, kurutucu ve regülatörler ile komple iş yerinde
temini ve montajı.

2x35 m3/h (Tank = 500 lt)

2x40 m3/h (Tank =500 lt)

2x60 m3/h (Tank =2x500 lt)

2x i i O m3/h (Tank =2x i 000 lt)

2x150 m3/h (Tank =2x i 000 Lt)

Medikal vakum merkezi (Ölçü: Tk. ;İhzarat: % 80)
İkili pompa grubu, otomatik kontrol paneli, vakum deposu, bakteri filtresi ve
toplama kavanozu ile komp1e , kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek
üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden
çıkarabilen, otomatik kontrol paneli, vakum tankı, 2 ad. Pompa, biriktirme kabı ve

9.650,00

10.200,00

10.575,00

13.650,00

59.950,00

62.150,00

76.500,00

92.950,00

ı02. ı 00,00

324,00

362,00

388,00

453,00

581,00

698,00

814,00

1.047,00

1.279,00
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Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396 'ya uygun medikal vakum merkezinin iş

yerinde temini ve montaji.

694-1401 2x40 m3/h (Tank = SOO it) 33.100,00 444,00
694-1402 2x60 m3/h (Tank = SOO Lt) 35.475,00 507,00
694-1403 2xl00 m3/h (Tank = SOO Lt) 46.350,00 571,00
694-1404 2xl60 m3/h (Tank = 1000 lt) 59.850,00 760,00

694-1405 2x250 m3/h (Tank = i 000 lt) 67.425,00 951,00

694-1500 Arıestetik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: tk. ;İhzarat: % 80)
Anestetik gazın, hasta nefes verme devresi eksoz çıkışından emilerek tahliye
edilmesi amacıyla özelolarak tasarlanmış olan, her bir gaz tahliye prizinde, hava
hattından bir bağlantı ile sağlanan venturi sisteminin yarattığı vakum ve prizinde
mevcut bir akış regülatörü kontrolünde bağlı oldugu bakır boru hattını kullanarak
emilen gaz karışımının deşarj eden arıestetik gaz tahliye sisteminin TS EN iSO 7396
, TS EN 737-4 uygun olarak iş yerinde temini ve montaj i. 1.600,00 61,50

694-1510 Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi:
El'< 737-2'ye uygun, yana! kanallı, üflerne pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile
gazların atmosfere atılmasını sağlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan
puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye
sisteminin iş yerinde temini ve montajı.

694-151 i Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 30+30m3/h 11.050,00 246,00

694-1512 Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 70+70m3/h 12.350,00 277,00

694-1513 Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 100+ i 00m3/h 14.200,00 308,00

694-1514 Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 130+ I30m3/h .. >·ıo"S)5~G.Q 338,00

694-1600 Oksijen merkezi: (Ölçü: tk. : İhzarat: % 80 ) ··:-1" ,ı

~~ .~4~·...
Sıstem TS EN ISO 7396 standardına uygun olarak dizayn edilmiş olup .hastane ' ;:.~ ';.)i:'- .. ,

,~i\,-- ~
tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı ,kullanım basıncına düşürerek sisteme . ,~ / '=-- ...... '
gönderen otomatık kontrol panelı, tij boru takımı. kollektör, rampa ve bağlantılanş ~~i. ~ t J~! .1'," 1!l:~
emniyet valfı, alarm ernnıyet zıncirli tüp sabitleyici tup seperatörü, santral alarrm.tüp ~'.':: \ \:~ ." 1~ ••~ 1'1
rampa arası esnek bağlantr, kombine kesme vanası ve acil durum prizi, yükseR~

'" ,- -.. ~X : ~~~ ıfı~::'l ~1 \. f n"' .:'
"~;,,-,::, /...0 .>..::....;;.. ...:,,-

basınç gaz tahlıye vanası, basınç göstergeleri ile komple oksijen merkezinin iş'

\,:~~;i!:~,~~;.•::'
~':" .:

yerinde temini ve montajı. . ."j~'
~.':'"

NotOksijen tüpleri hariç ."';."'-

694-1601 -
2x5 tüplük sistem 10.750,00 228,00

694-1602 2x8 tüplük sistem 14.025,00 317,00

694-1603 4x5 tüplük sistem 13.450,00 380,00

694-1604 8x5 tüplük sistem 18.700,00 507,00

694-1700 Medikal gaz prizleri: (Ölçü: Ad. : İhzarat: % 80)( EN 737-1)
Sadece kendine ait gaz fişi ile çalışabilecek şekilde, gazdan gaza farklı olarak (gaz
spesifik) EN 737-1 standardında imal edilmiş, prizler iSO 9170 test prosedürlerine
göre imalatçı tarafından test edilmiş ve montaj parçaları gaz spesifik indekslenmiş

olarak iş yerinde temini ve montajı.

694-1701 Oksijen prizi 240,00 6,15

694-1702 Vakum prizi 240,00 6,15

694-1703 Azot protoksit prizi 240,00 6,15

694-1704 Basınçlı hava prizi 240,00 6,15

694-1705 Anestetik gaz tahliye prizi 240,00 6,15
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- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK/180)'in 209 Sayılı KHK. ile değişiklik 2'nci maddesinin
(n) bendi uyarınca hazırlanmış olup, 180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK.ile değişik

32'inci maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
- 4703 sayılı yasa gereği piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıkların

çıkardığı, uygulamada olan yönetmeliklerIe, bu yönetmeliklere dayalı olarak
yayımlanan/ yayımlanacakolan tebliğlere uyulması zorunludur.

(1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)
AÇIKLAMALAR:

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Elektrik Tesisatı ve Makine
Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve
tariflerinin doğal eki ve tamamlayıcısıdır.

2-Birim fiyat tariflerinde yer alan malzemelerde; montaj lı birim fiyat ile montaj
bedeli içerisinde; malzeme bedeli, % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
3-Keşif dışı yaptınlacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı

yapılmaksızın,bu birim fiyatlar aynen uygulanır.

4-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş

olsa dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

S-Birim Fiyat Listelerinde yer alan malzeme ve cihazlardan ihzarat bedeli
verilmeyeceklerin listesi idarelerince belirlenecektir.
6- 2007 yılı Birim Fiyat cetvellerinde yer aldığı halde, 2008 yılı Birim Fiyat
cetvellerinden çıkarılan, inşaatı devam etmekte olan işlerde 2007 yılı Makine ve
Elektrik Tesisatı Birim Fiyatları 1,065 ile çarpılacaktır.

7-Birim Fiyat Listelerinde belirlenmiş olan ihzarat oranları montajlı birim fiyatların

yüzdesidir. İhzarat bedelleri eksiitme tenzilatına tabidir.
S-Ku.llanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerince seçilir, uygun görülen
malzeme ve cihazların mümkün olanlarının örnekleri mühürlenerek, işin sonuna
kadar saklanır.

9-Kullanılması istenilmeyen malzeme ve cihazlar iş başına getirilmiş ise kısa sürede
şantiye dışına çıkarılır. Bundan dolayı hiç bedel ödenmez.
lO-Birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların

bünyesine Katma DeğerVergisi dahil değildir.

ll-Seçim için yüklenici tarafından en az üç ayrı markada teklifler getirilir. Bu
tekliflerde teslim süresi, garanti süresi, yedek parça durumu, kullanılan parça durumu,
kullanılan malzemenin cinsi belirtilerek gerekli teknik prospektüsler verilir.
12-İmalatçı firma seçiminden sonra, imalat projeleri ihaleyi yapan idarelerce tasdik
edilecektir.
13-Proje tasdik ettirilmeden hiçbir şekilde imalat ve ihzarat yapılmayacaktır.
14- Taahhüde bağlanmış işlerde kullanılacak aşağıdaki listelerde, adları, cinsleri ve
türleri gösterilmiş malzeme ve mamulleri için sırası ile:
14-1 Birim Fiyat Tarifinde TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı

yayınlanmışbulunan bütün malzemelerin Türk StandardınaUygunluk Belgesi (TSE
damgası) bulunması mecburidir.
14-2 Türk Standardı olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, uluslar arası veya yabancı

standartlara, teknik veya özel şartnamelerineuygunluğunu ve kalitesini tevsik eden
belgeler (TSEK damgası) aranacaktır.

14-3 14.1, 14.2, maddelerinde söz konusu edilen tüm belgeler TSE tarafından
.".,-;.,rf::~ \"''''-,.","...~ ..

verilecektir. ",";&. ~~". ,,' ",,"\, .
tt' ~ \~, .. ''(;\~p. ~, "tt;

L .'" ._., ,k", "l, \,
$" .~~ 1-"""'',,' ","~"~ \

f~ ~ ((;,",.""f) ,~ j)
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15- Bu belgelerde, uygunluğuaranan esasların (Standartlar veya tespit edilmiş diğer

esaslar) bulundurulmasırumecburi kıldığı bilgilerin yanı sıra ayrıca:

Malzeme ve mamulü verecek kuruluşun ve üreticisinin adları, adresleri,
İş konusu ve imalat yeri,
Malzeme ve mamulün tanımı,

Malzeme ve mamulün üretildiği tarih, miktar yeri seri numarası,
Numune alma tarih ve yeri parti numarası,

Muayene deney, kontrol, tecrübe, sonuçlar bulunacaktır.
16- İbraz edilen belgelerin ihzar edilen veya edilecek malzeme ve mamule ait olduğu
tevsikini idare ve kontroller gerekli gördükleri zaman ayrıca isteyebileceklerdir.
Belge verilmiş olması müteahhidi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, sözleşme ve
ekleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğündenkurtarmaz.
17- Bu tebliğin Resmi Gazete'de neşir tarihi olan 25.2.1984'den evvel malzeme

. mamuller için verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş süreleri sonuna kadar yürürlükte
kalacaktır.

18- 12.2.1977 gün, 15848 sayılı Resmi Gazete'deki bu konu ile ilgili tebliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

19- Tersi belirtilmedikçe, elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı cihaz
birim fiyatlarına dahilolmayıp, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.
20- Kullanılacak malzemeler, Binaların YangındanKorunmasıHakkında
Yönetmeliğeuygun olacaktır.

21- Yönetmelikte bulunmayan standartlar ve hükümler için TS ve EN standartları

geçerlidir.
22-Basınçla çalışan cihazlar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan
97/23/EC Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine;sabit yangın söndürme sistemleri, duman
ve ısı kontrol sistemleti Bayındırlıkve İskan Bakanlığı tarafından Yayınlanan

89/1 06IEEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğineuygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı

olacaktır.

T.S.E. KALİTE BELGESİ YEYA .UYGUNLUK BELGESİ İSTENEN TESİsAT

MALZEME YE MAMULLERİN LİSTESİ:

1001-000 Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)
1001-300 Yangın Püskürtücüsü
1001-400 Yer Üstü Yangın MusluğuAçma Anahtarı

1002-000 Yangın Dolabı

1005-000 Islak Alarm Yana İstasyonu

1006-000 Kuru Alarm Yana İstasyonu

1007-000 Baskın Yana İstasyonu

1009-000 Pompa Akış Metre
1010-100 Yivli Sert Botu Bağlantı Kelepçesi
1010-200 Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi
1013-000 Boşaltma Yanası

1013-100 İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Yana
1014-000 İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Yana
1015-000 İzlenebilir Yükselen Milli Yana
1016-000 Yangın Çek Yana
1017-000 İtfaiye Bağlantı Ağzı

1026-000 ABC Kuru Kimyasal Tozlu TaşınabilirYangın Söndürücü
1027-000 Karbondioksit Gazlı TaşınabilirYangın Söndürücü
1028-000 Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücü
1029-000 Sulu TaşınabilirYangın Söndürücü



Birim
Fiyat

No:

\001-000

YAPıLACAK İşiN CİNSİ

Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT): (Ölçü: Ad.;İhzarat%60) (TS EN
14339, \4384,1074-6)
Gövdesi pik döküm; sit-supab ve su alma kapakları pirinçten supap mili paslanmaz
çelikten, boyutları TS-2821/I'e uygun, vana kapatıldığında donmaya karşı özel
otomatik ve su boşaltrnalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı;

türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (Kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda
uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli
hidrandın iş yerinde temini ve yerine montaj ı.

Montajh
Birim Fiyat

YTL

Montaj
Bedeli
YTL

1001-001

1001-002

1001-003

1001-100

1001-101

1001-102

1001-200

1001-201

1001-202

1001-300

1001-302

1001-400

1002-000

ON 80

ON 100

ON 150

10 Kgf/cm> basınca dayanıklı, içi kauçuk kaplı hortum, (yedek olarak):
(Ölçü:m.)

DN50

DN65

Yangın valflı, pirinç gövdeli, çift kavramalı, küresel:

DN40

DN50

Yangın (Iansh) püskürtücüsü: (TS 3145)

Kumandasız

Kumandalı

Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı(TS3145)

TS. EN 671-1 NORMLARINDA YANGıNDOLABI: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Makarası; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı i 9 mm ve 25 mm
olan hortumlar için asgari çapı 200 mm' den az olmayan ve çapı 33 mm olan
hortumlar için asgari çapı 280 mm' den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan
meydana gelen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete sayı 24713 ve
25053'de yayınlanan 97/23/EC Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş,

TS.EN 671-1, 671-2'ye uygun.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Yayınlanan

8911 06/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince CE sertifikalı. Hortumu:
Yuvarlak yarı sert (TS 6728) TS.EN 694'e uygun, hortum çapı 19-25-33 mm ve
hortum uzunluğu 30 m' yi aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya
fıskiye yapabilen TS.EN 671-1,671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı 0\150
çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun.Dolabı, bütün yangın

sörıdürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, 92/58/EEC'ye uygun sembolle
işaretli.

Not:Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü
ile birlikte işyerinde temini ve montajı.

1.125,00 64,30

1.350,00 64,30

1.875,00 64,30

3,50 0,30

5,40 0,30

75,00 7,50

96,40 10,70

37,50 4,30

48,20 5,40

32,10 -

1002-100 Tüpsüz Model Yangın Dolapları:

Hortum Capı Hortum UzunluğU

1002-101 DN20 15m 739,00 88,00
1002-102 DN20 20m 776,00 94,00
1002-103 DN20 25m 819,00 98,00
1002-104 DN20 30m 846,00 104,00
1002-105 DN25 15m 850,00 101,00
1002-106 DN25 20m 912,00 IL1,00
1002-107 DN25 25m 958,00 115,00
1002-108 DN25 30m 1.050,00 120,00

1002-110 Tüplü Ylodel Yangın Dolaplan:
Hortum Capı Hortum Uzunluğu

1002-1 i 1 DN20 15m 921.00 100,00

1002-112 DN20 20m 960,00 121,00



Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

1002-113 DN20 25m 998,00 128,00
1002-114 DN20 30m 1.050,00 132,00
1002-115 DN25 l5m 1.025,00 132,00

1002-116 DN25 20m 1.075,00 132,00

1002-117 DN25 25m 1.150,00 139,00

1002-118 DN25 30m 1.200,00 141,00

1002-200 TS. EN 671-2 NORMLARINDA YANGıNDOLABI: (Ölçü: Ad.; İhzarat%60)
Bayındırlık ve iskan Bakanlığı tarafından Yayınlanan 89/106/EEC Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği gereğince CE sertifikalı. Hortumu: TS 9222'ye uygun
DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS. EN 67 i -2'ye
uygun, diger özellikler BFT 102-1000'deki gibi.

1002-201 TüpsüzModel 725,00 72,00

1002-202 Tüplü Model 887,00 89,00

1003-000 Otomatik Yangın Sprinkleri: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Yangının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı

suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesi ni sağlayan, standart tepkili,
pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından
Yayınlanan 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince CE sertifikalı,

TS EN 12259-1 'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine
ve teknik şartnamesine uygun olarak montaj i, çalışır halde teslimi.

1003-100 Standart Lygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri:
Açılma sıcaklığı 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C veya l41°C, K faktörü 79 ile 81
(metrik) arasında.

1003-101 Dik ON 15 c._';:'" .. ·-; ':",.J,,-~:.._ . 10,00 2,20,,'-
1003-102 Dik ON 20 / ';~;:' .tr::~,. , .,.-c, 13,10 2,20'-".
1003-103 Sarkık ON 15

.,'":,,,, .,
'~,.'\"". ,."".,. .... ./' 10,00 2,20

1003-104 Sarkık ON 20 /;'.ı:• . .--'.. '

f~ -,~0.:. \ 18,60 2,20~:.:~
'.~~ . . . '.

1003-105 Yatay Duvar Kenan ON 15
1 , • ~':' • ..' ..~~ :-~

'A ~:;:; ~O{~, \ ;' ~'i
~ ..~ :{

23,00 2,20~~ ~

1003-106 Yatay Duvar Kenan ON 20 ,\~;;~ -.,:, ::;.; • ,r~ '- . ~;~ ~ i~(/./? 26,20 2,20..
1003-107 Dikey Duvar Kenan ON 15

'\:' .. ,.,'. "',:;..,.\/'. JS..:~ . 29,50 2,20

1003-108 Dikey Duvar Kenan ON 20 -~..,.,.:;: '.' -- .r;.... -'

1003-120 Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri:
Depo, yatak odası, büyük oda, koridor, çatı, vb. özel uygulamalar için üretilmiş ve
onaylanmış.

1003-121 Genişletilmiş Etkili ON 15 37,10 2,20

1003-123 İri Damlalı ON 20 53,60 2,20

1003-124 EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) ON 20 37,10 2,20

1004-000 Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul):(Ölçü:Ad,;İhzarat%60)
Açık konumda su açıldığında, suyu belli bir açı ile dağıtma biçimi ve damlacık

yapısında püskürterek yangını söndürrne, soğutma veya yüzeyi soğutma işlevine

sahip, pirinç malzemeden, onaylı açık yangın su püskürtme memesinin işyerinde

temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1004-010 Açık Yangın Su Püskürtme Memesi
Açılma sıcaklığı 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 100°C veya 141°C, K faktörü 79 ile 8 i
(metrik) arasında

1004-011 Dik ON 15 10,00 1,70

1004-012 Dik ON 20 13,10 2,20

1004-013 Sarkık D"i 15 10,00 1,70

1004-014 Sarkık DN 20 13,10 2,20

1004-020 Yangın Sprinklerin veya Açık Yangın Su Püskürtme Memesine İlaveler için
Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad.: İhzarat: %60).

2



Birim
Fiyat

No:

1004-021

1004-022

1004-030

1004-040

1004-041

1004-042

1004-043

1004,050

1004-051

1004-052

YAPILACAK İşiN CİNSİ

Yangın sprinklerini, görünüş olarak veya aşınmalara karşı değiştirme amaçlı, renk
verecek veya koruyacak biçimde kullanılan kaplamalar

Beyaz Boyalı

Krom Kaplama

Hızlı Tepki İlavesi:

Otomatik yangın sprinklerinin ısıya karşı vereceği tepkiyi hızlandırarak, daha çabuk
açılma özelliğine sahip olması.

Rozet İlavesi:

Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan,

sprinkler kafası ile arkasındaki yüzeyarasında kalan plaka; kaplama ilavesi "yangın

sprink1erine ilaveler için ödenecek farklardan" ayrıca ödenmek üzere,

Sabit Tek Parça Rozet

Ayarlanabilir iki Parçalı Rozet

Gizli Gömme Rozet

Sprinkler veya Su Püskürtme Memesi Takma Anahtarı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %
60)
Yangın sprinklerini kırmadan veya su püskürtme memesi'ni bozmadan, yuvasına tam
olarak takılmasını veya çıkarılmasını sağlamak için kullanılan takma anahtarının

işyerinde temini.

Rozet ilavesiz yangın sprinkleri için

Rozet ilaveli yangın sprinkleri için

Montaj lı

Birim Fiyat
YTL

2,20

1,10

7,10

2,00

3,00

16,40

54,60

117,90

Montaj
Bedeli
YTL

0,30

0,20

1,10

0,20

0,40

2,70

1004-060 Yedek Sprinkler Kutusu: (Ölçü: Ad.; İhzarat%60) .. . ..-,," ....<~.'"
Yangın sprınklerlerı ve sprınkler takma anahtarları ıçın muhafaza kU~).lsuı:!\l.n r> -~~~

ışyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montaj i, çalışır halde :'."', ,;-i" "
teslimi. . :-' .; ." ',' .

~.':.- }i, ~~ \.

1004-061

1004-062

6 Yangın Sprinkleri

12 Yangın Sprinkleri

4,40

5,50
1004-063

1005-000

., .(:;,•••, v., L,-' .:. : " ... , ~~ il
24 Yangın Sprinkleri1,';~ -:. ·I;~< .,~., ,';-.ii55,50

IsIakAlarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) '-\.,""i'.. ..,c:'"'..,.:>/
Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanııiilııwla, "t%o'·,,:,c·"'"
manometreleriyle birlikte, Kelepçeleri dahil, Bayındırlık ve İskan Bakanltgw ...",~>", ..,
tarafından Yayınlanan 891106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince CE
sertifikalı. TS EN 12259-2'e uygun ıslak alann vana istasyonunun işyerinde temini,
projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

6,60

1005-001

1005-002

1005-003

1005-004

1006-000

1006-001

1006-002

1006-003

1007-000

1007-001

ON 80

ON 100

ON 150

ON 200

Kuru Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad.;İhzarat%60)
Giriş-çıkış yivli bağlantılı, her türlü çevre donanımlanyla, manometreleriyle birlikte,
kelepçeleri dahil,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Yayınlanan 8911 06/EEC
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince CE sertifikalı. TS ENI2259-3'e uygun
ıslak alarrn vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun
olarak montaj i, çalışır halde teslimi.

ON 80

ON 100

ON 150

Baskın Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Giriş-çıkış yivli bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyIa, manometreleriyle birlikte,
kelepçeleri dahil, baskın vana istasyonunun işyerinde temini. projesine teknik
şartnamesine uygun olarak montaj ı, çalışır halde teslimi.

ON 80

\.300,00

1.400,00

1.700,00

2.475,00

3.325,00

4.075,00

5.200,00

4.400,00

129,00

139,00

169,00

246,00

428,00

536,00

643,00

375,00

3



Birim Montajh Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

1007-002 DN 100 5.050,00 428,00
1007-003 DN ISO 6.225,00 536,00
1007-004 DN200 9.650,00 643,00
1008-000 Yana İstasyorılarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad.; İhzarat: %

60)

1008-100 Su Motorlu Gong İlavesi: 536,00 64,30
1008-200 Geciktirme Hücresi İlavesi: 375,00 37,50
1008-300 Alarm Basınç Anahtarı İlavesi: 203,00 30,00
1008-400 Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme ve Ayar Düzeneği ilavesi: 964,00 96,40

1008-500 Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi ilavesi: 910,00 91,00

1010-000 SULU YANGıN SÖNDÜRME TESİSAT ELEMANLARı:

1010-100 Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Borunun boruya bağlanmasıru sağlamak amacıyla, sert (rigid), döküm demirden,
yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağnantı kelepçesinin
işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montaj ı, çalışır halde
teslimi.

1010-101 DN 25 8,10 1,10

1010-102 DN 32
""~~<",, 9,20 1,30

i OL O-I 03 DN 40 /)'~; "tt''' .:ı' ~ " 9,80 1,30~} <:'; ... 'l.~.., e-

1010-104 DN 50 .~t·
;::;;. ',"

}. ~\....-..""' ... ,ı;...:;,. 10,30 1,50

1010-105 DN 65 .~1· ~ ,~~. (t" ,<'-~ ~;.. ~, 11,90 1,70

1010-106 DN 80 L:~t;(. \'<>..<.) ,: i: j 14,10 2,00

1010-107 DN 100 ~~,.~~ '~~fi:" ::~~~;:- '1~'~1 till 20,00 2,80

1010-108 DN 150 'tl~-"f!y' '<"/"':'~i{;j .1" 34,60 4,90

1010-109 DN 200 '~~~%){;J::<f.:'~~~~~ 54,10 7,80

1010-1 LO DN 250 97,30 14,10

1010-200 Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Borunun boruya bağlanmasını sağlamak amacıyla, esnek (flexible), döküm
demirden, yangın kullanımına uygun kelepçe contalı, yivli esnek boru bağlantı

kelepçesinin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montaj i,

çalışır halde teslimi

1010-201 DN 25 8,10 1,10

1010-202 DN 32 9,20 1,30
1010-203 DN 40 9,80 1,30

1010-204 DN 50 10,30 1,50

1010-205 DN 65 11,90 1,70
i Oi 0-206 DN 80 14,10 2,00

i Oi 0-207 DN 100 20,00 2,80

1010-208 DN ISO 34,60 4,90

1010-209 DN200 54,10 7,80

i OL 0-21O DN 250 97,30 14,10

1010-300 Depreme Karşı KorumalıBoru Askısı: (Ölçü: Ad.; lhzarat %60)
Sulu söndürrne sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre
sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına

bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve
projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı,

10] 0-310 Çift Yönlü:

1010-31 i DN 32 18,80 1,40
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Birim
Fiyat

No:

1010-312

1010-313

1010-314

1010-315

1010-316

1010-317

1010-320

1010-321

1010-322

1010-323

1010-324

1010-325

1010-326

1010-327

1010-330

1010-331

1010-332

1010-333

1010-334

1010-335

1010-336

10 i 0-33 7

1011-000

YAPILACAK İşİN CİNSİ

ON 40

ON 50

ON 65

ON 80

ON 100

ON 150

Dört Yönlü:

ON 32

ON 40

ON 50

ON 65

ON 80

ON 100

ON 150

Sınırlandırıcı Gergi Telli:

ON 32

ON 40

ON 50

ON 65

ON 80

ON 100

ON 150

Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış

değerinde, elektrikselolarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde
açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki
küçük salınımlan nedeniyle kontak vermesi geeikmeli hale getirilmiş olan akış

anahtannın iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montaj i

ve çalışır halde teslimi.

Montaj lı Montaj
Birim Fiyat Bedeli

YTL YTL

19,60 1,50

20,00 1,70

21,00 1,90

28,30 2,40

32,40 2,80

78,60 3,50

50,20 7,60

51,00 7,60

52,10 7,60

55,40 8,30

66,60 9,90

74,90 11,30

170,90 25,60

97,00 14,60

102,00 14,60

105,00 14,60

108,00 16,20

130,00 19,50

151,00 22,70

335,00 50,30

1011-001

1011-002

1011-003

1011-004

1011-005

1011-006

1011-007

1011-008

1011-009

1012-000

1013-100

1013-101

ON 25

ON 32

ON40

ON 50

ON 65

ON 80

ON 100

ON 150

DN200

BoşaltmaVanası: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
ON 25 bağlantı çaplı, giriş-çıkış dişli bağlantılı, tam geçişli küresel vana türünde,
175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir gövdeli, paslanmaz çelik küreli, asma
kilitle kilitlerne dili olan küresel vananın işyerinde temini ve yerine montaj ı.

izlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Yana: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Giriş-çıkış yivli bağlantılı, tam geçişli, ı 75 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutulu el
volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇy
izleme anahtan olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine

uygun olarak montaj 1, çalışır halde teslimi.

ON 40

216,00

227,00

233,00

238,00

243,00

249,00

254,00

260,00

265,00

32,00

124,00

32,40

32,40

32,50

35,70

35,70

35,70

35,70

35,70

37,90

2,20

59,00
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPıLACAK İşiN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
i O13-102 ON 50 487,00 70,00
Lo13-103 ON 65 562,00 81,00
1013-104 ON 80 595,00 87,00
1013-105 ON 100 638,00 92,00
1013-106 ON 150 919,00 130,00
1013-107 ON 200 1.244,00 184,00
1014-000 izlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Yana: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)

Giriş-çıkış yivli bağlanulı, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dahil, dişli kutu!u el
volanı ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇy
izleme anahtarı olan kelebek vananın işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine

uygun olarak morıtaiı, çalışır halde teslimi.

1014-101 ON 40 433,00 59,00
1014-102 ON 50 487,00 70,00
1014-103 ON 65 541,00 81,00

1014-104 ON 80 595,00 87,00

1014-105 ON 100 638,00 92,00
1014-106 ON 150 941,00 135,00

1014-107 ON 200 1.384,00 189,00

1015-110 izlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar:(Ölçü:Ad.;İhzarat: %60)

1015-111 PN 16 Basınç Sınıfı ilavesi: 108,00 -
1015-112 PN 25 Basınç Sınıfı ilavesi: 216,00 -
1015-200 izlenebilir Yükselen Milli Yana: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)

Giriş-çıkış flanşlı bağlantıh, 175 psi basınç sınıfına dahil, bağlantı çapı ON 100,
TKÇy izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın

işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montaj i, çalışır halde
teslimi.

;':;"J;;"'~~".-""

i O15-20 i ON 40 .,:/~:>
8,1 .......,

368,00 54,00.' • "', ..~>

1015-202 ON 50 .,'? ~'l'

~s,..,," ..... _,
"10;. ,.};\ 454,00 68,00.!'.-

1015-203 ON 65
.'~ '''. /;~.:p.. " .~)

~\.~Y ,::J' 487,00 73,00~, ,',' ~~

1015-204 ON 80 ~2: :~~r ;~~; ı···. i =.1~ ; ~ 530,00 78,00, '.,': •. ı

1015-205 ON 100 ~~~, ':~~... ~'-, t , :.~::~,}l:f::.~ 4P';~~~.#< 584,00 87,00

1015-206 ON 150 .~~;,:. to' <'f~~ ~l·~., ..~.:~ .ıf' 876,00 \30,00,f".

1015·207 ON 200 l~~~~~.,,~~~::~~:;~:~.//F 1.352,00 200,00

1016-000 Yangın Çek Yana: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
..

Giriş-çıkış yivli bağlantıh, çalparalı. 175 psi basınç sınıfına dahil, döküm demir
gövdeli, bronz diskli, bağlantı çapı ON 100 olan çek vananın işyerinde temini,
projesine teknik şartnamesine uygun olarak montaj i, çalışır halde teslimi.

i O16-00 i ON 25 60,00 6,00
1016-002 ON 32 81,00 8,10
1016-003 ON 40 108,00 10,80
1016-004 ON 50 141,00 14,10

1016-005 ON 65 184,00 18,40

1016-006 ON 80 200,00 20,00

1016-007 ON 100 227,00 22,70

1016-008 ON 150 324,00 32,40

1016-009 ON 200 433,00 43,30

1017-000 itfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı ON65 x ON65 Storz, sistem bağlantı çapı

433,00 48,70
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

DNIOO olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DNI5
damlatma vanalı, itfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik
şartnamesine uygun olarak montaj i, ayarlanıp çalışır halde teslimi,

1017-100 İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar:(Ölçü:Ad.;İhzarat:% 60)

1017-101 Damlatma VanasılIavesi: 39,00 3,90
1017-102 Arka Plakası ilavesi: 44,00 2,20
1017-103 itfaiye Bilgi Levhası ilavesi: 44,00 2,20
1017-104 PN 16 Basınç Sınıfı İJavesi: 165,00 -
1017-105 PN 25 Basınç Sınıfı İJavesi 331,00 -
1020-000 Yangın Pompaları:

1020-100 Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Yıldız-Üçgen veya doğrudan kalkışlı, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana
(sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'1 kadar
olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha
küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi
değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın

pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına

bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, elektrikli
kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine

uygun olarak montaj i, çalışır halde teslimi,

1020-110 Yatay Hat Tipi Yangın Pompası:
Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği

1020-1 i i 12 m'/h 45 mSS 5.925,00 888,00

1020-112 12 m'/Iı 60 mSS 6.200,00 927,00

1020-113 12 m'/Iı 80 mSS "" ;,,:' '.~.>"';~, 6.450,00 966,00

1020-114 12 m'/h 100 mSS i,;)", \". .)~;';~ rJ'
.,

6.700,00 1.025,00• ',o.

45 mSS
-, .-

~.t- .ı-t ~1020-115 60-66 m'/h f,
", - ""-'-""-:-. .. ıl ?"~ ~ 8.250,00 1.250,00

1020-116 60-66 m'/h 60 mSS r":';:,::~ ]:<". ';~"', '; ~1\ 9.275,00 1.400,00'i.
1020-117 60-66 m'/h 80mSS ~: ~S:~ '..{~" \ ·····':.~~.\~n'v ,l ~,;: ;i~

.;ı

10.300,00 1.550,00fj

1020-118 60-66 m3/h 100 mSS ~:" ~, '~.;., ,>"~";':.~ <; ij' i ; 12.375,00 1.875,00

1020-119 120-126 m'/h 45 mSS "'\::'~!; oJo, '.,~.... ,"
18.025,00 2.725,00::';<-" "''7- o,-·f ''''·· .,fl

1020-120 120-126 m'/h 60 mSS ""'..':'~ "o, _.~;:;.

24,225,00 3.100,00

1020-121 120-126 m'/h 80 mSS 27.300,00 3.500,00
1020-122 i 20- i 26 m'/h 100 mSS 32.450,00 4.250,00

1020-130 Yatay Arkadan Emişii Yangın Pompası:

Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği

1020-131 12 mvh 45 mSS 6.700,00 1.350,00

1020-132 12 m'/Iı 60 mSS 7.225,00 1.400,00

1020-133 12 m'/h 80 mSS 7.475,00 1.450,00
1020-134 12 m'/h 100 mSS 7.725,00 1.500,00
1020-135 60-66 m'/h 45 mSS 9.500,00 1.875,00
1020-136 60-66 m'/h 60 mSS 10.675,00 2.075,00

1020-137 60-66 m'/h 80mSS 11.850,00 2.325,00
1020-138 60-66 mvh 100 mSS 14.225,00 2.800,00

1020-139 120-126 m'/h 45 mSS 20.750,00 4.025,00

1020-140 i 20- i 26 m'/h 60 mSS 23.700,00 4.650,00

1020-141 120-126 m'/h 80 mSS 26.800,00 5.150,00

1020-142 120-126 m'/Iı 100 mSS 36.050,00 6.700,00
'--
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Birim Montaj lı Montaj
Fiyat YAPıLACAK rsrx CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL
1020-143 120-126 m'/h 120 mSS 49.450,00 7.725,00
1020-150 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası:

Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği

1020-151 120- 126 m'/h 45 mSS 34.000,00 5.675,00
1020-152 120-126 m'/h 60 mSS 36.575,00 6.500,00
1020-153 120-126 m'/h 80 mSS 40.175,00 7.225,00
1020-154 120-126 m'/h 100 mSS 46.875,00 9.375,00
1020-155 120-126 m'/h 120 mSS 52.550,00 14.425,00
1020-180 Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası:

Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği

1020-181 12 m'/h 45 mSS 6.700,00 1.350,00
1020-182 12 m'/h 60 mSS 7.225,00 1.400,00
1020-183 12 m'/h 80 mSS ....'II(:;.,,c' ~~~'. -~'~'.

J".i~~'·· .-,::", «> ,
...._..~

7.475,00 1.450,00
1020-184 12 m3/h 100 mSS

,'"
~-;.:" '~•• " "4,:~) ~ ", .:\.,..')' , 7.725,00 1.500,00

1020-185 60-66 m3/h 45 mSS ~/ st: "/;..:-;<,,.'" ',.," ~::~~, 9.500,00 1.875,00

1020-186 60-66 m'/h 60 mSS ~ ~~ ~.~ (,« ".', ~ -:;. ~J 10.675,00 2.075,00&t

1020-187 60-66 rnvh 80 mSS '\~...~~-~~:.~~ :.~~(~(~~v t;.:..1 11.850,00 2.325,00"",' .
1020- 188 60-66 m'/h 100 mSS \<~.. ;..~.I$i"f. t~:; ~1t, ":, '<,~7 14.225,00 2.800,00

1020-189 120-126 mvh 45 mSS \~,:,.'~'f~·r ~t~~_::/-r: 20.750,00 4.025,00...~",,-

1020-190 120- 126 rnvh 60 mSS
~ '~':.(o:':~;."':'"'!''''

23.700,00 4.650,00

1020-191 120-126 mJ/h 80 mSS 25.750,00 5.150,00
1020-192 120-126 mvh 100 mSS 31.950,00 6.700,00

1020-200 Dİzel Motorlu Yangın Pompa Grubu: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma
basma yüksekliği degerinin en fazla %140'1 kadar olan, %150 debideki basma
yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen
basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi degerinin %130
kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının,

dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor
devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzerıeği olan, pompa gövdesi, kaide,
pompanın sistem basmcına baglı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak
çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak,
projesine ve teknik şartnarnesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1020-210 Yatay Arkadan Emişii Yangın Pornpası:

Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği

1020-21 i 60-66 m'/h 45 mSS 15.975,00 3.100,00
1020-212 60-66 mJ/h 60 mSS 17.525,00 3.625,00
1020-213 60-66 m'/h 80 mSS 19.075,00 3.875,00
1020-214 60-66 mvh 100 mSS 23.175,00 4.125,00

1020-215 120-126 m'/h 45 mSS 18.025,00 3.100,00
1020-216 i 20- i 26 m'/h 60 mSS 20.600,00 3.625,00

1020-217 120-126 m'/h 80 mSS 37.100,00 3.875,00

1020-218 i 20- i 26 m'/h 100 mSS 42.250,00 4.125,00

1020-219 120- i 26 mvh 120 mSS 45.325,00 6.200,00

1020-230 Yatay AyrılabilirGövdeli Yangın Pornpası:

Anma Debisi Anma BasmaYüksekliği

1020-23 i 120-126 m'/h 45 mSS 27.825,00 3.100,00

1020-232 120-126 m'/h 60 mSS 33.475,00 3.625,00

1020-233 i 20-126 m'/h 80 mSS 40.175,00 3.875,00
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Birim
Fiyat

1\0:
1020-234

1020-235

1020-236

1020-237

1020-238

1020-239

120-126 m'/h

120-126 m'/h

170-180 m'/h

170-180 m'/h

i 70-180 m'/h

170-180 m'/h

YAPILACAK İşİN CİNSİ

100 mSS

120 mSS

60 mSS

80 mSS

100 mSS

120 mSS

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

43.275,00

48.425,00

51.500,00

56.650,00

61.800,00

66.950,00

Montaj
Bedeli
YTL

4.125,00

4.400,00

4.650,00

4.900,00

5. i 50,00

5.675,00

1020-250 Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası:

Anma Debisi Anma Basma Yüksekliği

1020-251

1020-252

1020-253

1020-254

1020-255

60-66 m'lh

60-66 m'/h

60-66 m'/h

60-66 mvh

120-126 m'/h

45 mSS

60 mSS

80 mSS

100 mSS

45 mSS

18.550,00

20.100,00

21.900,00

26.525,00

20.600,00

3.350,00

4.125,00

4.400,00

4.650,00

3.350,00

1020-256

1020-257

1020-258

1020-300

120-126 m'/h 60 mSS

i 20- i 26 m'/h 80 mSS

120-126 m'lh 100 mSS

ElektrikMotorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Sulu yangın söndürrne sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını

karşılayarak basıncın sabit tutulrriasmı sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen

kalkışlı, sulu yangın söndürrne sistemi basınç talebinden i bar daha yüksek değerde

seçilmiş, dikey milli, çok kademeli, termoplastik çarklı kaçak giderme
pompaları'nın, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla
birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montaj"
çalışır halde teslimi.

Anma Debisi Anma BasmaYüksekliği

23.700,00

25.750,00

29.875,00

3.875,00

4.125,00

4.650,00

1020-301

1020-302

1020-303

1020-304

1020-305

1020-306

1020-307

1020-308

1020-309

1020-310

1020-3 i i

1020-312

1020-313

1020-314

1020-315

1020-316

1020-3 i 7

1020-318

1020-319

1020-320

1020-32 i

1020-322

0,25 m'/h

0,5 m'/h

1,0 m'/h

2,0 m'/h

4,0 m'/h

6,0 mvh

0,25 m'/h

0,5 m'/h

1,0 m'/h

2,0 m'/h

4,0 m'/h

6,0 m'/h

0,25 m'/h

0,5 m'/h

1,0 mvh

2,0 m'/h

4,0 m'/h

6,0 mvh

0,25m'/h

0,5 m'/h

1,0 m'/h

2,0 m'/h

60 mSS

60 mSS

60 mSS

60 mSS

60 mSS

60 mSS

80 mSS

80 mSS

80 mSS

80 mSS

80 mSS

80 mSS

100 mSS

100 mSS

100 mSS

100 mSS

100 mSS

100 mSS

120 mSS

120 mSS

120 mSS

120 mSS

1.925,00

2.225,00

2.650,00

3.300,00

3.925,00

4.650,00

2.025,00

2.325,00

2.800,00

3.525,00

4.225,00

5.000,00

2.225,00

2.375,00

3.000,00

3.825,00

4.450,00

5.325,00

2.425,00

2.700,00

3.300,00

3.975,00

191,00

221,00

263,00

330,00

391,00

464,00

201,00

232,00

278,00

350,00

422,00

500,00

221,00

237,00

299,00

381,00

433,00

530,00

242,00

268,00

330,00

397,00
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

1020-323 4,0 rnvh 120 mSS 4.750,00 474,00
1020-324 6,0 mvh 120 mSS 5.575,00 556,00
1020-400 Yangın Pompaları'na ilaveler için Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad.; İhzarat: %

60)

1020-401 Gövde Soğutma Vanası ilavesi: 210,00 10,50
1020-402 Otomatik Hava Atma ilavesi: 121,00 10,50
1020-403 Basınç Kaydetme Cihazı ilavesi: 1.050,00 52,50

1020-404 Dikey Milli Pompalar için her i m mil Uzatma İlavesi: 840,00 52,50

1020-500 Pompa akışmetre:

Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN i Obasınç sınıfında,

ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibreli analog göstergeli, pompa
deneme akış metrenin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak
montajı, çalışır halde teslimi.

1020-501 ON 80 1.55 1,00 105,00

1020-502 ON 100 2.050,00 131,30

ı 020-503 ON 150 2.375,00 157,50

1020-504 ON 200 2.800,00 183,80

1021-000 Duman Atım Sistemi:

1021-100 Toplayıcı menfez, (DKP Sac); (tek sıra kanatlı)

Zıt kanatlı ayarlanabilir tipte, E300 60 dayanım özelliklerinde, istenilen renkte
boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemesiyle birlikte, işyerinde temini, projesine
teknik şartnamesi ne uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1021-101 100 em2' ye kadar 32,00 3,20

1021-102 100 - 250 em2 53,00 5,30

1021-103 251 - 500 em2 63,00 6,30

1021-200 DUMAN ATIM KANALı: (Ölçü: m2; İhzarat: %60)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Yayınlanan 89/l06/EEC Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği gereğince CE sertifikalı.EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN
i 366-8; EN ı 2 ı OI-Te uygun, E300 60 dayanım özelliklerinde, çelik sac veya özel
malzemeden plakalı, duman sızdırmaz, flanş bağlantılı, hava kanalının işyerinde

temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montaj i, çalı~ır.hal~~~limi .

1021-201 100 - 500 em2 .j"c ~:i:;~
.e >

" 32,00 4,70:ı: .... ~
1021·202 501 1000 em2 o·j·- 2': ~?", ~,\ 42,00 6,30'. .'
J021-203 1001 - 1600 em2 " :if .<;-: ..;;~. f'~;''' ~ -::-~, ~«'.' 53,00 10,50

1021-204 1601 - 2500 em2 ~~. ;~ ~~, \, \~~.~:#~ e , i ~~5 ~' L 63,00 12,60

1021·205 250 i - 3600 em2 \~~\~~ ~~& '-~.:..::~::' ..::~ ~Jr:J 84,00 16,80

1021·206 360 i - 4500 em2 "+t~. ~'~'l.,:' Eiı1i; _~:~;~:i) .,./ 116,00 23,10

1021-300 Duman Tahliye Kapağı: (Ölçü: Tk.: İhzarat %60)-'1!i~~.",,_.~~~:..:<,~:
Projesine uygun, OKP saç malzemeden yapılarak taş yünü ile izoie'edilmiş, açma ve
kapanması çelik halat ve makaralar vasıtasıyla elektro mekanik olan, profillerden
şase yapılarak tavana ankrajlarla tespit edilmiş, klape kapağının manuel ve elektro
mekanik açılıp kapanmasını halat destekleri ile sağlanan, halat yön makaraları, 0 5
mm çelik halat mapa ve klemensleri, sarım tamburu ile redüktörlü, duyar elemanı ve
limit salten ile baea kapağını otomatik olarak açan elektrik kumandalı duman tahliye
kapağının iş yerinde temini ve yerine montajı.(Elektrik motoru, duyar elemanı fiyata
dahildir.)

1021-301 i m" ye kadar 14.725,00 1.475,00

1021-302 2 m" ye kadar 15,775,00 1.575,00

1021-400 Elektro Mekanik Yangın Perdesi: (Ölçü: m';İhzarat:%60)
Projesine uygun mukavemet hesapları yapılmış ve idareee onaylanmış, i OOO°C ısıya

dayanıklı yanmaz kurnaştarı, iki taraftan ikişer yatakla şase üzerine monte edilerek
rulman yataklı tambura sarılan.tamburun iki başında eğilme ve burkulmaya

lO



Birim
Fiyat

No:

1021-401

1021-402

1021-403

1021-404

1021-500

1021-510

1021-51 i

1021-512

1021-513

1021-514

1021-515

YAPILACAK İşİN CİNSİ

mukavim çelik malzemeden milli, rulmanlı ara aktarma ve montaj adaptörü,
perdenin aşağı yukarı çalışabilmesi için iki tarafından duvar ve yere ankraj edilen iki
adet U profili, TSEK kalite belgeli sonsuz vidalı dişli çarklı redüktörü, redükrörün ön
kısmında koruyucu muhafazası bulunan,limit swiçli.kumanda panolu, gerektiğinde
manuel hareket edebilen, elektro mekanik yangın perdesinin yerine montaj i ve çalışır

halde teslimi ..
Not: Manuel çalışma sistemi olması durumunda montaj lı fiyatlar % 20 arttırılacak

montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

15 m" ye kadar ( i m' fiyatı)

30 m" ye kadar ( i m' fiyatı) .

45 m" ye kadar ( i m' fiyatı)

65 m" ye kadar ( i m' fiyatı)

Duman Atım Fanı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %GO)
çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık i OkW, susturuculu, kontrol panolu,
statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu,
trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik
edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi,
titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montaj i, kanallara esnek (flexible)
ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas
boya ile iki kat, görülen kısımların sicağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat
boyarıması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve
beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim
fiyatlar erıterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim
fiyatlarına dahiL.)

EN I2101'e göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, I20dak.) olan, toplam
basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.

10.000 mvh

12.000 mJfh

16.000 mvh

20.000 mJ/h

25.000 rnvh

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

1.375,00

1.275,00

1.225,00

1.100,00

3.225,00

3.325,00

3.450,00

3.550,00

3.750,00

Montaj
Bedeli
YTL

136,00

126,00

120,80

108,30

749,70

747,70

749,70

747,70

792,50

C)

i 02 i -516

1021-517

1021-518

1021-519

i 02 i -520

1021-521

1021-522

30.000 mJ/h

35.000 mvh

40.000 mvh

45.000 mvh

50.000 mvh

55.000 mvh

60.000 mvh

3.975,00

4.300,00

4.575,00

4.825,00

5.525,00

5.625,00

5.700,00

835,40

985,30

985,30

1.125,00

1.225,00

1.300,00

1.300,00
1021-523

i 02 i -524

1021-525

1021-526

1021-527

1021-528

1021-550

1021-GOO

65.000 mJ/h

70.000 mvh

75.000 mJ/h

80.000 mJ/h

90.000 mvh

100.000 mvh

Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar: diğer özellikler BFT 1021
SlO'ün aynı olacak. BFT 1021-510'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak

ve montaj bedelleri arttırılinadan aynen uygulanacak.

Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar: diğer özellikler BFT 1021
510'ün aynı olacak. BFT 1021-510'deki montajh birim fiyatları %20 artırılacak

ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

5.750,00

6.975,00

7.350,00

7.625,00

7.875,00

8.475,00

1.300,00

1.650,00

1.650,00

1.750,00

1.825,00

2.000,00

1021-700 EN 1210l'e göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, GOdak.) olan, toplam
basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar..
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Birim Montajlı Montaj
Fiyat YAPILACAK İşİN CİNSİ Birim Fiyat Bedeli

No: YTL YTL

1021-701 10,000 m'/h 3.225,00 749,70
1021-702 12,000 m'/h 3.375,00 749,00
1021-703 16,000 m'/h 3.500,00 749,70
1021-704 20,000 m'/h 3.650,00 792,50
1021-705 25,000 m'/h 3,725,00 835,40
1021-706 30,000 m'/h 4.400,00 985,30
1021-707 35,000 m'zh 4,825,00 985,00
1021-708 40,000 m'/h ".r:..~.:-;~~~~: :~<';4, ..~. 4,950,00 1.125,00

1021-709 45,000 m'/h .Jr' ~:'-~~, ~~..t;;';},. ""-\;.~.~ 5.425,00 1.225,00,o'. ~",. ',~ . ..~

1021-710 50,000 m'/h
t'~

(""<~;:'~---" ,tpr;,".ı 1t~~IY
"'"'"

5,575,00 1.300,00
1021-711 55,000 m'/h ,~r ":t'.' .~~~r /ı: ./.\ - }~ ~

.~'~
-<"

5,750,00 1.300,00

1021-712 60,000 m'/h ~. ~~:\...~~::; \\,,"....;.~'~'.':,~ ..../ .'.~:~ ,.;,: ~
6.450,00 1.300,00'o d

1021·713 65.000 mvh '~L';; "->";~"'-:"'!,' ,::ri 6.975,00 1.650,00

1021-714 70,000 m'/h ",;","';~- :,';''S,'' 'f.ç:'-~::v(,ff 7,250,00 1.650,00

1021·715 75,000 m'/h ".,,."".-:-...... ,-;-,::.;;:'~::~ ...
7.400,00 1.650,00

1021-7 16 80,000 m'/h 7,825,00 1.750,00

1021-717 90,000 m'/h 8.200,00 1.825,00

1021-718 ı 00,000 mvh 8,800,00 2.000,00

1021·750 Toplam basıncı 450 paskala (50mm.sS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-
700'ün aynı olacak. BFT 1021-700'deki montajlı birim fıyatları %10 artırılacak

ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

1021-800 Toplam basıncı 675 paskala (75mm.sS'na) kadar; diğer özellikler BFT 1021-
700'ün aynı olacak. BFT 1021-700'deki montajlı birim fıyatları %20 artırılacak

ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

1022-000 Basınçlandırma Fanı: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60)
Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 1OkW, susturuculu, panolu kontrol
panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş ru1manlı veya kaymalı yataklı

rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile
tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin
edilmesi, titreşim izelesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara
fleksbıl ilavelerle baglanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce
antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması.Elektrik tesisat ve
motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim
fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fıyatlarına dahiL.

1022-100 Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.

1022·101 2,500 mvh 1.575,00 385,60

1022-102 5,000 m'/h 1.675,00 385,60

1022-103 7,500 m'/h 1.775,00 407,00
1022-104 10.000 m'/h 1.825,00 428,00

1022-105 12,500 m'/h 1.875,00 439,00

/022-106 15,000 m'/h 1.925,00 449,00

1022·107 20,000 m'/h 1.975,00 482,00

1022-108 25,000 m'/h 2.475,00 567,60

1022-109 30,000 m'/h 2.550,00 589,00

1022-110 35,000 m'/h 3.100,00 706,90

1022-200 Toplam basıncı 75 paskala kadar; diğer özellikler BIT 1022-100'ün aynı

olacak. BFT 1022-100'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj
bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
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No: YTL YTL

1022-300 Toplam basıncı 110 paskala kadar; diğer özellikler BFT 1022-100'ün aynı

olacak, BFT 1022-100'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj
bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

1022-400 Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.

1022-401 2.500 m'ih 1.825,00 374,90
1022-402 5.000 m'ih 1.875,00 380,20
1022-403 7.500 m'ih 2.000,00 385,00
1022-404 10.000 m'ih 2.150,00 407,00
1022-405 12.500 m'ih 2.200,00 428,00
1022-406 15.000 m'ih 2.250,00 439,00
1022-500 Toplam basıncı 75 paskala kadar: diğer özellikler BFT 1022- 400'ün aynı

olacak. BFT 1022-400'deki montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj
bedelleri artnrılmadan aynen uygulanacak.

1022-600 Toplam basıncı 100 paskala kadar;diğer özellikler BFT I022-400'ün aynı

olacak. BFT 1022-400'deki montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj
bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

1022-700 FAZLA BASıNÇ RAHA TLA TMA DAMPERİ: (Ölçü: Ad., İhzarat: %60)
Oransa! yaylı veya karşı ağırtıklı darnperli, 300mmx600mm boyutların da menfez ve
montaj elemanları. 450,00 64,30

1023-000 Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi: (Ölçü: Tk.; İhzarat %60)
Mutfak cihazları (ocak, fırın, yağlı kızartma, vb.), davlumbaz içi veya havalandırma

kanalı içinde çıkan yangının üzerine, sabit borulama tesisatı aracılığıyla, metallerde
aşınrnaya neden olamayacak düşük PH'lı yaş kimyasal (potasyum temelli) söndürücü
püskürterek, otomatik olarak söndüren mekanik düzenekli, yangın söndürme
sisteminin, tüp, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçesi, söndürücü,
esnek bağlantı horturnu, gergi teli, söndürücu püskürtme memeleri, mekanik tahrik
ünitesi, itici tahrik gaz tüpü, siyah çelik sondürücü borulaması. krom çelik ergiyen
metalli sigorta teli koruma borulaması, vb. dahil iş temini ve projesine ve teknik
şartnamesine uygun olarak montajı.

1023-100 Algılama ve Tetiklerne Sistemi:
Ergiyen Metalli Sigorta ve Kelepçesi, gergi teli, mekanik tahrik ünitesi, krom çelik
ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, sigorta ve tahrik mekanizması gergi
teli köşe dönüş makarası, elle tahrik rnekaniz ması ve bağlantıları, vb. dahiL.

i 023-1OL Ergiyen Metal Sigortalı 1.775,00 214,20

1023-200 Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı:

Sondürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri,
söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri. siyah çelik sondürücü
borularnası, vb. dahil _.~>~.'. -. o": ";'~"_;:<:"'"

'.

1023-201 5 lt' ye kadar söndürücülü .: .::' ":: ..,,,:) '<e....
1.450,00 508,70'"{:::o.,

1023-202 6- i Olt söndürücülü i~; )'ı/ .~~ ~\~, 1.825,00 578,30
~

~

.... -,. e :.~

1023-203 1ı -15 lt söndürücülü -: t·,'·· . '
~~ f-.. 3.125,00 578,30."~ i:;

i.>. .... ~:.: ...:'"7 :;::,

1023-204 16-20 it söndürücülü '" . '-' o -, ...... r .; ~~-

!~ i~" .: , ~ "~: .:,;~/ .~.'!f; 3.325,00 578,30
1023-205 21-25 lt söndürücülü ',~)\~,>'",',~~':> .;. ~~f ~V 4.300,00 642,60

1023-206 26-30 lt söndürücülü ~\'>, .,., <.,' "", ~,?,<:,;-;i,.....,;.v 4.825,00 642,60

1023-207 31-35 lt söndürücülü "';'~. "", 'e., •"i;"::;;";'· 6.226,60 722,90

1023-300 Sondürücü Püskürtme Memesi
Paslarımaz çelikten imal, dişli bağlantın ocak, yağlı kızartıcı (fritöz), fırın, baca,
davlumbaz içi yağ filtresi koruması için. 70,00 3,20

1023-400 Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü:
Ad.; İhzarat: %60)

1023-401 Elektrikli Tahrik Mekanizması 2.425,00 133,90

1023-402 Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması 134,00 5,40

1023-403 Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak ilavesi 54,00 1,10
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Fiyat

No:
1024000

YAPILACAK işiN CİNSİ

Mekanik LPG veya Doğal Gaz Kesme Vanası:

Ergiyen metalli sigorta koptuğunda boşalan gergi teline bağlı olarak, açık konumdan
kapalı konuma geçerek, yangın söndürrneyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik
olarak kesen mekanik vana

Montajlı

Birim Fiyat
YTL

Montaj
Bedeli
YTL

1024-001

1024-002

1024-003

1024-004

1024-005

1025-010

1025-01 i

1025-012

1025-013

1025-014

1025-015

1026-000

DN20 857,00 26,80

DN25 964,00 26,80

DN32 1.07 i ,00 26,80

DN40 1.125,00 26,80

DN 50 1.151,00 26,80

Elektrikli LPG veya Doğal Gaz Kesme Vanası

Tüpe boşalma komutu geldiğinde, açık konumda bulunan solenoid vananın

enerjisinin kesilmesiyle kapalı konuma geçerek, yangın söndürrrıeyle birlikte, ısıtıcı

gaz girişini otomatik olarak kesen elektro mekanik vana

DN20 525,00 26,80

DN25 659,00 26,80

DN32 835,00 26,80

DN40 910,00 26,80

DN50 1.175,00 26,80

ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad.;
İhzarat %60) (TS 9893 EN 12416-1,2)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Yayınlanan 89/l06/EEC Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği gereğince CE sertifıkalı.ABC Sınıfı yangına uygun, sürekli
basınçlı, alaşımlı sıvama gövdeli, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi uluslararası

standartlara uygun, emniyet ventilli pirine vanalı, TS 862:..s1'!,_lo.naylı ABC kuru
kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücünün işyerjnğf temjnf,"prolesine teknik
şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi:,;;- _~..i' .,~, 'c~•

• r ,.~,.' ... ,

1026-001

1026-002

1026-003

1026-004

1026-005

1026-006

1027-000

i 027-00 i

1027-002

1028-000

1028-001

1028-002

1029-000

Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad.;
İhzarat %60) (TS EN 12094-1,2,3)
B ve C sınıfı yangına uygun, alaşımlı sıvama gövdeli, koruyucu boyalı, gövde ve
etiketi uluslararası standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, TS 862 - EN 3
onaylı C02 gazlı taşınabilir yangın sörıdürücünün işyerinde temini, projesine teknik
şartnamesine uygun olarak montaj i, çalışır halde teslimi.

2 kg

5 kg

Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad.; İhzarat %60) (TS EN
13656-1)
A ve B sınıfı yangına uygun, sürekli basınçlı, AFFF tipi köpüklü, alaşımlı sıvama

gövdeli, korozyona dayanıklı gövde iç kaplamalı, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi
uluslararası standanlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, TS 862 - EN 3 onaylı

taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine

uygun olarak montaj i, çalışır halde teslimi.

6 kg

9 kg

Sulu TaşınabilirYangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad.: İhzarat %60)
Sürekli basınçlı, A sınıfı yangına uygun, alaşımlı sıvama gövdeli, korozyona
dayanıklı gövde iç kaplamalı, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi uluslararası

standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, TS 862 - EN 3 onaylı taşınabilir

28,80

34,50

57,50

69,00

92,00

103,50

86,30

161,00

75,00

85,00

3,50

3,50

5,20

5,20

6,90

6,90

3,50

5,20

4,50

6,00
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yangın sörıdürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak
montaj i, ayarlanıp çalışır halde teslimi.

1029-001 6 kg 58,90 4,80
1029-002 9 kg 78,80 6,30
1030-000 Durnan ve yangın geçişini engelleyen boru kolluk manşonu:

(Ölçü: Ad.)

CE sertifikalı, projede gösterilen yerlere takılmak üzere, 0,35mm kalınlıkta

bükülebilir paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş içinde min.2mm kalınlıkta grafit
organik bağlantılı (Iatex) inorganik fiberli mineral boyalı, yangın esnasında şişerek

hava sızdırmazlığını sağlayan, yatay ve dikey geçişlerde kapama klipsleri ile
borulara montaj i yapılan, DIN 4102 T6 standartlarına göre K90 yangın dayanım

sınıfına uygun, A sınıfı yanmaz yalıtım malzemesinin işyerinde temini ve yerine
rnontajı.

~

1030-001 i 5-26 mm. arası .,\:~,~~;..;.!,~",7;'~:~;~~~ 34,00 4,00

1030-002 59mm.'ye kadar ,//)?-- .~:~~. J. t.;, *" '" 38,00 4,00

1030-003 74mm. 'ye kadar ı0'
'"+.

..•.-.~ ...... .p,t '1\.' 4,00I,' c.. 47,00

1030-004 89mm' ye kadar ~ ~'t~I?" & ~:~\ .: ~ 50,00 5,00

1030-005 i 16mm' ye kadar ~~;..~\; \. '<~:.~~-.": ~ j <:~ f~ 62,00 5,00

1030-006 167mm' ye kadar \\~':1ıı ~;~~~,;;:.~~,.:.~ ~~'J 4Ş',l! 69,00 5,00

1030-007 i 82mm' ye kadar ~\: v-

~:"":)\1"PAI 77,00 5,00.r.:'..>,ı'
~- ,',

1030-008 i 97mm' ye kadar -";':~;~~t,,:,;,,"",~:_~~:cr::f/
90,00 5,00

1030-009 224mm' ye kadar 95,00 5,00

i 030-01O 248mm' ye kadar 104,00 10,00

1030-0JI 2nmm' ye kadar 112,00 10,00

1030-012 297mm' ye kadar 119,00 10,00

1030-013 32 i mm' ye kadar 126,00 10,00

1030-014 348mm' ye kadar 133,00 10,00

i 030-0 i 5 3nmm' ye kadar 147,00 10,00

1030-016 390mm' ye kadar 157,00 10,00

1030-017 402mm' ye kadar 165,00 10,00

1030-018 420mm' ye kadar 172,00 15,00

1030-019 438mm' ye kadar 179,00 15,00

1030-020 474mm' ye kadar 190,00 15,00

1030-021 492mm' ye kadar 199,00 15,00

1030-022 SIOrnrn' ye kadar 205,00 15,00

1030-023 528mm' ye kadar 212,00 15,00

1030-024 546mm' ye kadar 218,00 15,00

1030-025 549mm' ye kadar 225,00 15,00
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