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VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ  

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1- AMAÇ 
TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak elektrik motorlu tam otomatik 
vidalı tip  hava kompresörü satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Debi / Basınç : min.4 m3/dk / 7,5 Barda 
2.2- Elektik motor gücü : min.20 Kw 
2.3- Hava kompresörü motoru : ~380 V, 50 Hz, 3 faz, koruma tipi; min.IP55 
2.4- Hava kompresörü yerine komple monte edilmiş (hava hattı ve elektrik bağlantıları ,vb ) 
ve çalışır şekilde teslim edilecektir. 
2.5- Hava kompresörü üzerinde gerekli tüm göstergeleri olacaktır.( Basınç, debi, yağ sıcaklığı 
,vb.) 
2.6- Ağırlık : max 540 kg. 
2.7- Gürültü seviyesi (1mt.mesafede) : max.75 dB. 
2.8- Aşağıda belirtilen emniyet ve uyarı sistemleri ,sistemde mevcut olacaktır. 

• Ana motor ve fan motoru aşırı akım kontrolü 
• Faz sırası, eksikliği ve dengesizliği kontrolü 
• Vida aşırı hararet kontrol sistemi 
• Yüksek basınç kontrol sistemi 
• Seperatör kirliliği uyarı sistemi 
• Hava filtresi kirliliği uyarı sistemi 
• Seperatör tankı emniyet valfi 
• Yüksek basınç emniyet valfi 
• Acil stop butonu 
• Servis uyarı sistemi 

 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili birim elemanlarınca müştereken 
yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Teknik şartnamenin 2. maddesindeki her bir husus ayrı ayrı cevaplandırılacaktır. 
4.2-. Firmalar tekliflerinde marka ve model belirteceklerdir Firmalar teklifleri ile teklif 
ettikleri ürünü teyit etmek için birlikte tanıtıcı katalog verecekler ve teklif ettikleri 
malzemelerin katalog kod numaralarını belirteceklerdir. 
4.3- CE belgelerini teklif ile birlikte vereceklerdir. 
4.4- Malzemeler imalat hatalarına karşı en az 2 yıl firmanın garantisi altında olacaktır. 
4.5- Malzemelerin teslim yeri Armutçuk Ta şkömürü İşletme Müessesesi ilgili i ş sahası. 
4.6- Hava kompresörlerini teslim edecek firma, 1 adet bakım ve işletme kitapçığı  ile 1 adet 
takım çantasını (kompresör bakımı esnasında kullanılmak üzere var ise) kompresörle birlikte 
verecektir. 
4.7- Firmalar teklifleriyle birlikte gerekli olacak yedek parça listesini ve fiyatlarını teklifleri 
ile birlikte vereceklerdir. 
4.8- Kompresörle ilgili gerekli eğitim ve bilgilendirme yapılacaktır. 
4.9- Kompresörler teslim yerine çalışır ve sorunsuz olarak teslim edilecektir. 



4.10- Fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15 İç Kapı No: A 
67390 Kandilli Kdz.Ereğli/ Zonguldak 

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 60 takvim 
günü içinde teslim edilmiş olacaktır. 
5.2- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir. 
 
                        Malzemenin Cinsi                             Sipariş Miktarı 
                  Vidalı tip  hava kompresörü                            1 ad. 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


