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Solunabilir Toz Ölçüm Cihazı ihalesi ile ilgili olarak Teknik şartnamede değiştirilecek   
maddeler aşağıdaki gibidir. 
 
ESKİ MADDE 
2.3- Örnekleme sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır: 

• Örnekleme Pompası 
• Esnek Hortum 
• Şarj Ünitesi 
• Taşıma Çantası 
• Ayar Aleti 
• 1 paket Toz Tutucu Filtre 
• Toplam Toz ve Alveolik Toz için ayrı ayrı örnekleme başlıkları (Solunabilir toz 

ölçüleri olan 0,1-5 mikron aralığındaki tozları çekebilen) 
• Filtre Kasetleri 

 
YENİ MADDE  
2.3- Örnekleme sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır: 

• Örnekleme Pompası 
• Esnek Hortum 
• Şarj Ünitesi 
• Taşıma Çantası 
• Ayar Aleti 

 
ESKİ MADDE 
2.5- Sistemle birlikte bir adet elektronik taşınabilir Kalibratör verilecek, örnekleme başlığını 
kalibratöre bağlayacak adaptör de beraberinde olacaktır. 
 
YENİ MADDE 
2.5- Sistemle birlikte 4 adet elektronik taşınabilir kalibratör verilecek, örnekleme 
başlığını kalibratöre bağlayacak adaptör de beraberinde olacaktır. 
 
ESKİ MADDE 
2.5.2- Cihazla birlikte verilecek örnekleme başlıkları aşağıdaki özelliklerde olacaktır: 

• 1 adet, toplam (0,1 -5 mikron aralığında) solunabilir toz örneklemelerinde kullanılmak 
üzere, 2 lt/dk debi ile çalışan ACGIH/ISO/CEN normlarıyla uyumlu IOM başlığı. 

• 1 adet, alveolik toz örneklemelerinde kullanılmak üzere, 2.2 lt/dk debi ile çalışan 
siklon tipi başlık. 

• Her iki başlıkta aynı filtre kağıdı kullanılabilir özellikte olacaktır. 
• Her iki başlık için ayrı ayrı olmak üzere 5’er adet kullanılmış filtreleri taşıma 

kutucukları sağlanacaktır. 
 
 



YENİ MADDE 
 
2.5.2- İptal edilmiştir.  
 
 
ESKİ MADDE 
2.5.3- Sistemle birlikte 5 paket Cam Fiber toz filtre verilecektir. Örneklemede kullanılacak 
filtreler aşağıdaki özelliklerde olacaktır. 

- Analiz yöntemine uygun kül bırakmayacak özellikte olmalıdır. 
- Gözenek aralığı 5 µm olmalıdır. 
- PVC malzemeden yapılmış olmalıdır. 
- 37mm çapında olmalıdır. 
- 3 parçalı kaset içinde önceden yerleştirilmi ş ve bantlanmış şekilde olmalıdır. 
- 1 pakette 50 adet olmalıdır. 

 
YENİ MADDE  
2.5.3- Sistemle birlikte 10 paket PVC memran toz filtre verilecektir. Örneklemede 
kullanılacak filtreler a şağıdaki özelliklerde olacaktır. 

- Analiz yöntemine uygun kül bırakmayacak özellikte olmalıdır. 
- Gözenek aralığı 5 µm olmalıdır. 
- PVC malzemeden yapılmış olmalıdır. 
- 37mm çapında olmalıdır. 
- 3 parçalı kaset içinde önceden yerleştirilmi ş ve bantlanmış şekilde olmalıdır 
- 1 pakette 50 adet olmalıdır. 

 
ESKİ MADDE 
2.5.4- 3 parçalı kasetlerle uyumlu 37mm çapında 5 µm gözenek aralığında kül bırakmayan 
PVC malzemeden yapılmış filtre sağlanmalıdır. 1 pakette 50 adet olacaktır. 
 
YENİ MADDE  
2.5.4- 3 parçalı kasetlerle uyumlu 37mm çapında 5 µm gözenek aralığında kül 
bırakmayan PVC malzemeden yapılmış filtre sağlanmalıdır. 1 pakette 100 adet 
olacaktır.  (Her bir pompa ile bir paket verilecektir.) 
 
ESKİ MADDE 
2.5.5- Örnekleme başlığı ACGIH/ISO/CEN solunabilir toz eğrisine uygun olmalıdır. 37 mm 
çapında filtrelerle kullanılmaya uygun olmalıdır. 
 
YENİ MADDE  
2.5.5-Alüminyum cylone örnekleme başlığı ACGIH/ISO/CEN solunabilir toz eğrisine 
uygun olmalıdır. 37 mm çapında filtrelerle kullanılmaya uygun ve 18 adet olmalıdır. 
 
ESKİ MADDE 
2.5.6- 25 mm ve 37 mm aluminyum cyclone başlıklar ile kalibrasyon yapmak için kalibrasyon 
odacığı olmalıdır. 
 
YENİ MADDE 
2.5.6- 25 mm ve 37 mm aluminyum cyclone başlıklar ile kalibrasyon yapmak için 
kalibrasyon odacığı olmalıdır. (Her bir pompa için 1 adet) 
 



 
ESKİ MADDE 
2.5.7- Kaseti işçi yakasına yerleştirmek için GS-1 siklon başlık, kaset tutucu, yaka klipsi 
içeren hortum bağlantısı olmalıdır. 
 
YENİ MADDE 
2.5.7-  Kaseti işçi yakasına yerleştirmek için GS-1 siklon başlık, kaset tutucu, yaka klipsi 
içeren hortum bağlantısı olmalıdır. (Her bir pompa için 2 adet)  
 
 
ESKİ MADDE 
2.5.8- Bantlanmış filtre kasetlerini açabilmek için kaset açıcı olmalıdır. 
 
YENİ MADDE 
2.5.8-  Bantlanmış filtre kasetlerini açabilmek için kaset açıcı olmalıdır. (Her bir pompa 
için 1 adet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İdari şartnamemizin 13.2. maddesinde yer alan ihale dokümanında   değişiklik yapılması hükmüne 
istinaden teknik şartnamede yapılan değişiklik firmalara duyurulur. 
  



 
  
 


