
2016 YILI 
HAVALANDIRMA S İSTEMİ 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1- AMAÇ 
TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü İhtiyacı olarak vernikleme odasında 
kullanılmak üzere ex-proof motorlu havalandırma sistemi satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
 
2.1- Sistem : aspiratör ,sıvı filtre ,elektrik panosu ve koku tutucu mekanik filtresi oluşacaktır. 

Çalışma mantığı ve kurulum : Vernik odasında vernikleme esnasında basınçlı kaptan 
odaya yayılan gazın likit filtrede filtre edilmesinin sağlanması. Oda yan duvarına ex-
proof fan monte edilecek fan atışı dışarıya konulacak likit filtre ile irtibatlandırılacaktır. 
Likit filtre içerisine gazın yapısını bozacak olan likit kimyasal konularak gaz zararsız 
hale getirilecek ve likit filtrede filtre edilecektir. Elektrik panosu ortamdan uzak bir 
noktaya montajı yapılacaktır. 

2.2- Aspiratör özellikleri  - Maksimum debi  ~13000 m3/h 

- 600 Pa basınçta Min.7000 m3/h olacaktır. 

- Motor gücü  Min. 5,5 kW 

- Çap ~ 500 mm  

2.3- Sıvı filtre - Debi Min.8000 m3/h 

- Motor gücü Min. 1,5 kW 

2.4- Hava kanalı için gerekli 
mesafe 

20 mt olarak dizayn edilecektir.(galvaniz sacdan imal ve tüm 
ekipmanları ile birlikte firma tarafından kurulacaktır.) 

 

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
Gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili i şyeri elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Firmalar teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı, 
sırasına göre, eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracaktır. 
4.2-  Firmalar teklifleri birlikte : 

- CE belgesini,  
- Elektrik motoruna ait ATEX belgesini (E ex IIb T4 ) vereceklerdir.  

Yukarıda belirtilen belgeler bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
4.3- Makinanın teslim ve kurulum yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Maden Makinaları 
Fabrika İşletme Müdürlüğü’dür. 
4.4- Makinanın tüm parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. 
4.5- Makina bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır 
durumda teslim edilecektir. Tezgah firma elemanları tarafından ücretsiz olarak Maden 
Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki yerine monte edilecektir. Montaj için gerekli 
tüm ekipman yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Gerek görülürse Kurumumuz 
tarafından zemin betonu hazırlanması (firmalar sözleşmeye müteakip zemin için gerekli 
planı Kurumumuza vereceklerdir) ve gerekli enerji (mevcut bir panodan bağlantı  gibi) 
sağlanacaktır. 
4.6- Makinanın teslim süresi makinanın TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme 
Müdürlüğü’ndeki yerine tüm teçhizatları ile birlikte teslim edildiği güne kadar geçen süre 
olarak kabul edilecek ancak makinanın kabulü montajının tamamlanıp tüm fonksiyonları ile 
uygun çalıştığı görüldükten sonra yapılacaktır. 



4.7- Firmalar tezgah ile birlikte verilecek aksesuar ve zaruri yedeklerin listesini ücretli ve 
ücretsiz olarak verecek, ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir.  
4.8- Makina, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacak, garanti süresi 
tezgahın kabulünden sonra başlayacaktır. Firmalar garanti süresi içerisinde olabilecek arıza 
hallerinde masrafları kendilerine ait olmak üzere 2 gün içinde eleman gönderip arızaya 
müdahale edeceklerdir. 30 iş günü içinde arıza giderilemediği takdirde İdarenin uğradığı 
kayıplar Yükleniciden tazmin edilecektir 
4.9- Firmalar teslim edecekleri makinaya 10 yıl süre ile yedek parça ve servis sağlanmasını 
taahhüt edeceklerdir. 
4.10- Firmalar teklifleri ile birlikte; 
- teknik özellikleri içeren geniş kapsamlı 2 takım katalog  
          Makinanın teslimi ile birlikte; 
              a)      1 takım bakım ve operatör kılavuzları (Türkçe), 
   b)  2 takım tamir-bakım kataloğu (elektrik, elektronik, mekanik, hidrolik ve 
vb.içeren)  ve kullanma el kitabi verilecektir. 
 
4.11- Fatura bilgileri aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
 

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 

 
5- EĞİTİM 
Firma programlama, makinanın kullanımı ve bakımı ile ilgili olarak kullanıcılara TTK Maden 
Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü’ndeki ilgili iş yerinde yeterli bir süre ücretsiz eğitim 
verecektir. 
 
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Makina en geç 60 (altmış) takvim 
günü içerisinde teslim edilecektir. 
6.2- Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Malzemenin cinsi Sipariş Miktarı 
(adet) 

Havalandırma sistemi 1 
 
 
 
 
 
 
 
 


