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1. AMAÇ 
Sistem odasında sürekli olarak iklimlendirme yapmak üzere min. soğutma kapasitesi belirtilen 
kapalı çevrimli tip klima cihazı satın alınacaktır. 
2.GENEL TANIMLAR: 
2.1. Halen sistem odasında kullanılan LIEBERT HPM S23UA marka model hassas kontrollü 
klima ile firmanın teklif edeceği sistem yedekli yapıda çalışacaktır. Sistemler üzerinde eş 
yaşlanma kitleri, network kartları takılı olacaktır. Gerekiyorsa çalışan sistemin yazılımı 
güncellenecektir. 
2.2. Klima cihazının soğutma kompresörleri, evaparatörü, evaparatör fanı ve fan motorları, 
bütün soğutucu boru kontrolleri, kumanda tertibatı koruyucu aksamı ve diğer yardımcı 
parçaları ile nemlendirici fabrikada bir kabin içerisinde monte edilecektir. Ayrıca R410A 
gazının yoğuşmasını sağlayan bir kondenser ünitesi oda dışına monte edilecektir. Soğutma 
sistemi iç temizliği yapıldıktan sonra R410A gazıyla şarj edilmiş ve muayeneden geçirilmiş 
olacaktır. 
2.3. Cihaz; 
· CE belgesine, 
· Eurovent belgesine, 
· Üretici soğutma uygulamaları ve sistemleri için dizayn, konstrüksiyon, test, montaj için 
gerekli olan ISO 9001 standardına sahip olacaktır. 
2.4. Kabin; taban ve çerçeve etrafından profilden mamul iskelet üzerine fırın boya ile 
boyanmış panellerden oluşacaktır. ( Emiş ağzı cihaz ÜSTTE; üfleme ağızları Cihaz ALTI 
kısmına gelecek şekilde dizayn edilecektir. ) 
2.5. Klima cihazı; kapaklar kolayca sökülüp takılacak şekilde dizayn edilecektir. Elektrik 
kontrol kısmı hava akışının olduğu kısımdan ayrı bir bölüm içinde bulunacak dışarıda kendine 
ait bir kapak ile ulaşım sağlanacak cihaz çalıştırmaya ve bakım yapılmasına imkan verecektir. 
 
3. CİHAZ T İPİ: 
3.1. Klima cihazları kondens üniteleri hava soğutmalı tipte ve cihazdan ayrı bir yerde monte 
edilebilecek özellikte split tip olacaktır. 
3.2. Klima cihazları, tam otomatik elektronik kontrollü olan ve gerekli arıza alarmlarını 
verebilen kesintisiz çalışma özellikli enerjinin herhangi bir anda kesilip gelmesiyle otomatik 
olarak tekrar devreye girebilen kapalı devre kontrollü salon tipi olacaktır. 
3.3. Cihazlarda buharlı nemlendirici mevcut olacaktır. Min. Kapasitesi 9 kg/h olmalıdır. 
3.4. Klimatize edilecek odadaki cihazlar sabit rutubet ve sıcaklık derecesi altında çalışmak 
zorunda olduğundan ve yukarıda tanımlanan niteliklere haiz klima cihazı gerektiğinden 
konfor tipi vs. cihazlar teklif edilmeyecektir. 
 
 
 
 



4. İKL İMLEND İRİLECEK SALONDA ARANAN ŞARTLAR VE C İHAZ SOĞUTMA 
KAPASİTESİ 
4.1. Temini ve montajı yapılacak 1 adet kapalı çevrimli tek kompresörlü klima cihazının 
asgari net duyulur soğutma kapasiteleri madde 4.2. de belirtilmiştir.  
( Yaz : 35ºC (KT)- 24 °C (YT),  Kış –20 °C (KT) şartlarında.) 
4.2. İstenilenler; 
İç ortam Sıcaklık = 24 C ± 1 C 
İç Ortam Nem = %50 ± %5 RH olacak şekilde cihaz seçimi yapılarak ortam istenen 
değerlerde tutulacaktır.  
           Şeçilecek cihazların soğutma kapasitesi; min. duyulur 23 Kw, toplam 23 Kw’  dan az 
olmayacaktır. 
4.3. Sistemler ve test cihazları sabit rutubet ve sıcaklık derecesi altında çalışmak zorunda 
olduğundan ve yukarıda tanımlanan niteliklere haiz klima cihazı gerektiğinden, konfor tipi 
cihazlar teklif edilmeyecektir. 
 
5. CİHAZ ANA B İRİMLER İ: 
 
5.1 KOMPRESSÖR: 
5.1.1 Kompressör Scroll hermetik tipte olacaktır. Çift kompresörlü sistemlerde tandem 
kompresörler kullanılmayacak sistemin ayrı çalışması bakımından 2 farklı devre olacaktır. 
Kompressör emme gazı ile soğutulacak dahili termik koruyucular ile termik yüklere karşı 
korunacaktır. Kompressör alçak ve yüksek basınç şalteri ile korunmuş olacak karter ısıtıcısı 
ve sistemden kolayca sökülebilen rakorlu emiş ve basma valfleri ile donatılacaktır. 
Kompresörde basınçlı yağlama sistemi olacaktır. Kompressör titreşim önleyici yay izalatörler 
veya lastik takozlar üzerine monte edilmiş olacaktır. 
 
5.2. EVAPARATÖR SERPANTİNİ: 
5.2.1. Serpantinler bakır boru üzerine mekanik olarak tesbit edilmiş alüminyum plaka 
geçirilmek sureti ile boru ile kanatçıklar arasında hiçbir boşluk kalmayacak şekilde imal 
edilecektir. Soğutma serpantini hava akışına az mukavemet gösterecek şekilde tertip 
edilecektir.Yoğunlaşacak suyu toplamak için serpantin altında galvenize edilmiş bir boşaltma 
kabı bulunacaktır. Evaparatörde basınç kaybı 2-3 psi ve evaparatör kompressör hattında 1-2 
psi limitlerini aşmayacaktır. Evaparatörde basınç kaybını azaltmak ve soğutma verimini 
arttırmak için soğutucunun her devreye dağıtımı distrübütörle olacaktır. 
5.2.2. Serpantinler 300 psi (21 kg/cm²) basınç testine tabi tutulacak ve max soğutma verimine 
sahip olacaktır. Bilgi işlem cihazlarında muhtemel termal şoklara engel olmak bakımından, 
cihazın soğutma işlemi sonunda evaparatörden çıkan soğuk hava ile ortam sıcaklığı arasındaki 
ısı farkı (dt) az olan sistemler tercih edilecektir. 
 
5.3. KONDENSER VE SERPANTİNİ: 
5.3.1. Sistem bir soğutma devresinin R410A gazını dış hava sıcaklığı max. 46 C iken 
yoğunlaştırılabilecek kondenser ile donatılacaktır. 24 C ortam sıcaklığında ve 35 C dış hava 
sıcaklığında sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayacak güçte olacaktır. Hava soğutmalı 
kondenserde sabit yoğunlaşma basıncını sağlayacak (Oransal kontrollü fan devir ayarı) vb. 



Otomatik kontrol bulunacak; dolayısıyla kış çalışmalarında ekspansiyon valf önündeki basınç 
yaz-kış sabit tutulacaktır. Kondenserin serpantini ile fan çevresinde koruyucu muhafazası 
olacak teklif edilen koruyucu muhafaza da aluminyum malzemeden yapılacaktır. Firma teslim 
aşamasında bu malzemeyi belgelendirecektir. Kondenser kabini titreşime ve korozyona 
dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır. Son muayeneyi mütakip boşaltma, kurutma ve 
benzeri gerekli koruyucu önlemler alınacaktır. Kondanser kabini dış ortam şartlarına karşın 
korunaklı olan alüminyum malzemeden teşkil olacak ve firma bu hususu teklifinde 
belgelendirecektir. 
 
5.4 FANLAR:  
5.4.1. Evaporator fanı geriye eğik kanatlı direkt akuple elektronik kontrollü EC Fan, 
kondenser fanı aksiyal tip olacaktır. Kayış kasnaklı fanlar kabul edilmeyecektir. 
5.4.2. Fanlar birbirinden bağımsız olarak çalışan motorlarla akuple edilecek ve faz korumalı 
olacaktır. Fanlar statik ve dinamik olarak balans edilmiş olacaktır. Evaporator ve kondenser 
fanları günde 24 saat sürekli devrede kalacak ve daimi yağlamalı yatak tipine sahip olacaktır. 
Fan muhafazası ve yardımcı parçaları galvanizlenmiş olacaktır. Fan motorları standart, suya 
karşı tecritli olacak, ünite muhafazası içerisinde olacaktır. Bütün motorlar termik aşırı yük 
koruyucularına havi olacak ve manyetik kontaktör ile ikaz edilecektir. İç ünite fan motoru 
koruma sınıfı min IP44 olacaktır. 
 
5.5.HAVA FİLTRELER İ: 
Filtreler cihazın evaporator devresinin emişine konulacak ve galvanizli çerçeveye 
yerleştirilmi ş, ortamdaki havayı (2-5) mikron seviyesinde filtre edebilecek hassasiyette EU4 
kalitesinde sentetik elyaf veya yıkanabilir tipte olacaktır. 
 
5.6.SOĞUTUCU KONTROLU: 
5.6.1. Expansion Valf: Kondenser-Evaporator hattında evaporator girişine dağıtıcıya yakın bir 
yere termostatik ‘’Expansion Valf’’ konacaktır. Verilecek tekliflerde madde 4.2 deki 
hassasiyeti sağlamak üzere termostatik kontrollü Expansion valf kullanılacaktır. Bu valfler 
sıvı girişini ihtiyaca göre ayarlama imkanına sahip olacaktır. Bu evaporator borusuyla iyi bir 
termik sağlayacaktır. 
5.6.2. Dryer: Soğutucu içindeki rutubeti emmek için kondenser evaporator hattına uygun 
kapasitede bir adet ‘dryer’ konacaktır. 
5.6.3. Gözetleme camı: Devrede dolaşan soğutucu miktarında bir azalma olup olmadığının 
anlaşılması için toplama kabı çıkışına yakın ve valflerden uzak bir yerde gözetleme camı 
bulunacaktır. 
5.6.4. Cihazı teşkil eden evaporator, kompresör, kondenser, expansion valf, dryer ve vanalar 
birbirlerine seri bağlı bulunduklarından kapasiteleri birbirine eşdeğer durumda olacaktır. 
Gerek bu parçalar gerekse fanlardaki kapasite uyumsuzluğu, işletmeye verildikten sonra cihaz 
kapasitesini değiştireceğinden parçaların uygun kapasitede seçiminden müteahhit firma 
sorumlu 
olacaktır. 
5.6.5. Gerektiğinde gaz şarjı için servis valfi bulunacaktır. 
 



6.OTOMAT İK KONTROLLER: 
Bütün elektrik donanımı ile klima cihazının tüm denetimleri elektronik devre denetimli 
‘Microprosesör’ kontrollü olarak çalışacaktır. Sıcaklık ve ısı duyar elemenları (sensörler) 
cihazın içerisinde dönüş havasından alınan değerlerle otomatik olarak çalışacaktır. 
 
7. MİCROPROSESÖR KONTROL: 
Mikroi şlemci 
7.1. Mikroişlemci hassas klima cihazının kontrol ekipmanları kısmında yer alacak ve cihazın 
önünden kontrol edilebilecektir. 
7.2. Cihazda kullanılacak asıl mikro işlemci kulanım dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. 
7.3. Alarmlar (Sesli ve görüntülü olarak görülmeli ve alarmın ses şiddeti ayarlanabilmelidir) 
yüksek alçak sıcaklık ve bağıl nem alarmının hangi değerlerde verileceği mikroişlemci 
üzerinden ayarlanabilecektir. Diğer alarmlarda arızanın hangi modülde oluştuğu mikroişlemci 
üzerinde belirtilecektir. Aşağıdaki durumlarda alarm verilecektir. 
· Yüksek ve alçak sıcaklık, 
· Hava akışı engellenmesi, 
· Filtre kirliliği, 
· Gaz devresinde alçak / yüksek basınç, 
· Sıcaklık sensörü arızası, 
7.4. Enerji kesintisi halinde, yeniden enerji sağlandığında cihaz çalışmasına otomatik olarak 
devam edecektir, enerji kesintilerinde mikroişlemcinin programı silinmeyecektir. 
7.5. Klimalarda eş yaşlanma kitleri (rotation kontrol için) bulunacaktır. 
7.6. Hassas klima cihazları üzerinde remote on/off ve arıza bilgisi çıkışı bulunacaktır. 
7.7. Hassas klima cihazları, Ethernet kartına sahip olup; network switchine bağlantı 
yapılabildiği takdirde hiçbir ara modül/gateway ve yazılım gerektirmeden Web üzerinden Ip 
tabanlı olarak izlenebilecek nitelikte olacaktır. 
7.8. Sistem çalışırken herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşıldığı zaman kurum tarafından 
verilecek e-posta adreslerine uyarı mesajı gönderecektir. Ayrıca bir yönetim yazılımı 
vasıtasıyla sistem izlenebilecek ve bu yazılım için ilave bedel istenmeyecektir. 
 
8. MONTAJ SONRASI YAPILACAK TESTLER: 
Montaj sırasında yapılacak test ve muayeneler genel olarak aşağıda gösterilmiştir. 
8.1. Cihazın görünüm ve yapısı. (Gözle muayene) 
8.2. Cihazın çalıştırma kontrolleri. 
8.3. Sistemin gaz kaçağı kontrolü. 
8.4. Cihazın üzerindeki elektrik bağlantılarının kontrolü. 
8.5. Voltaj ve frekans kontrolü. 
8.6. Karter rezistansının kontrolü. 
8.7. Fanların kontrolü. 
8.8. Alarm ve sensörlerin kontrolü. 
8.9. Hava debisi. 
8.10. Yüksek ve alçak kompressör basıncı. 
8.11. Tıkanmış filtre. 
8.12. Yüksek ve alçak oda sıcaklığı. 



8.13. Alçak ve yüksek basınç kontrolü. 
8.14. Termostatik vananın kontrolü. 
8.15. Selenoid valfin kontrolü. 
8.16. Evaparatör gaz kaçağı kontrolü. 
 
9. GENEL HÜKÜMLER 
9.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir.  
9.2. Teklif edilen tüm teçhizat, tesisat ve malzemelerin marka ve modelleri teklifle birlikte bir 
liste olarak verilecektir. 
9.3. Tekliflerde, sözleşmenin imzalanmasından sonra bütün sistemin çalışır halde teslimine 
kadar olan süreyi kapsayan bir proje uygulama planı, süreleri de kapsayacak şekilde 
verilecektir. 
9.4. Sistem tasarımını yapan firmanın uluslararası akredite bir kurulu ştan alınmış ISO 
9001 kalite belgesine sahip olduğu belgelenecektir. Teknik şartnamenin 2.3 maddesinde 
istenen diğer tüm belgelerde teklifle birlikte verilecektir.  
9.5. Teklif edilecek her bir ekipman ve malzeme son teknoloji ürünü ve yeni olacaktır. 
9.6. Firmalar sipariş edilen ürünlerin ilgili işyerine kurulum ve çalıştırılmasından sorumludur. 
Kurulum, montaj işlemi kurum personeli ile birlikte yapılacaktır. Sistemler ile ilgili orijinal 
kullanım kitapları ve diğer dökümanlar (CD, disket, vd.) her ürün için bir takım olarak ayrı 
ayrı verilecektir. 
9.7. Teklif edilen sistemin garanti süresi en az 2 yıl olacaktır. Ancak üretici firma garantisi 
daha uzun süreli ise bu durum teklifte belirtilecektir. Garanti süresi içerisinde ürünlerde 
meydana gelebilecek arızaların giderilmesi, yenilenme ve sürüm yükseltmeleri ücretsiz olarak 
sağlanacaktır. 
9.8. Firma, garanti süresi bitiminden sonra yıllık bakım ve garanti şartlarını içeren fiyat 
teklifini verecektir. 
9.9. Teklifte bakım/destek fiyatlandırması ayrı bir kalem olarak gösterilecektir. 
9.9. Firma, arıza bildirildikten sonra en geç 3 saat içerisinde müdahale edecektir. 2 gün 
içerisinde problem giderilmiş ve/veya kullanıcı durum hakkında bilgilendirilmiş olacaktır. 
Kurulacak sisteme kritik işlevi nedeniyle gerektiğinde yerinde acil müdahale edecektir. 
9.11. Firmalar yukarıda bahsi geçen bakım ve destek garantilerinin üretici firma tarafından da 
desteklendiğini belgeleyecekler ve bu belgeyi teklife ekleyeceklerdir. 
9.12. Firma ürünler için telefon, elektronik posta ve dokümantasyon desteği sağlayacaktır. 
9.13. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, 
oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf firma tarafından 
karşılanacaktır. 
9.14. Tüm sistem anahtar teslim olup, teknik şartnamede tanımlanmayan ancak gerekli olan 
elektrik kabloları sigorta vb. tüm malzemeler firma tarafından sağlanacaktır. 
9.15. Teklif edilen sistemin, yönetim ve işletimi ile ilgili eğitimler firma tarafından ücretsiz 
olarak İdare personeline verilecektir. Eğitim, kurulumun tamamlanmasını takiben kurulum 
sahasında ilgili parçalar üzerinde ve ekran başında uygulamalı olarak verilecektir. Sistemin 
kullanımını kapsayan doküman yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve iş bitiminde 
İdareye teslim edilecektir. 



9.16. Firmalar, teklif ettikleri ürünler için üretici ve/veya distribütör firmadan bu ihaleye özel 
satış ve teknik destek vermeye dair yetki belgelerini teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. 
9.17. Teklif edilen donanım ürünleri 220 VAC (± % 10) 50 Hz. (± % 2) şehir şebekesinde 
sorunsuz olarak çalışabilmelidir. 
9.18. Firmalar, iş bu teknik şartnamede tanımlanan ürünleri Madde 9.22’de listelenen forma 
uygun olarak fiyatlandıracaklardır. 
9.19. Siparişi alan firmalar, 45 (kırk beş) takvim günü içerisinde sistemlerin teslimatını 
gerçekleştireceklerdir. 
9.20. Malzemelerin teslim edilerek işin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasını 
müteakiben 5 (Beş) gün sorunsuz olarak çalıştıklarının görülmesi tutanakla tespit edilerek  
kabulü yapılacaktır. Bu kabul işlemi, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, ile APK Daire Başkanlığı teknik personelince yapılacaktır. 
Teslimatı yapan firma ekli form (Ek-1) ile muayene isteğinde bulunacaktır. 
9.21. Sipariş edilecek malzemelerin cins ve miktarları aşağıda listelenmiştir. 
 

Malzemenin Cinsi Sipariş Miktarı 

Hassas kontrollü klima 1 Adet 

 
9.22. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla 
Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2  
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 


