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Eksproof Kamera Sistemleri İhalesi ile ilgili Teknik şartnamede değiştirilecek  maddeler 
aşağıdaki gibidir. 
 
İhale dokümanında değiştirilmesine karar verilen maddeler: 
 
Teknik şartname 2.1.maddesi; 

Mevcut hali 
2.1.Eksproof Kamera Sistemi ile dinamit ambarı içerisinden alınan görüntülerin dinamit 
ambarı dışındaki bir monitöre aktarılarak izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi 
sağlanacaktır. Monitör ve kayıt cihazı müesseslerde mevcut, tehlikeli ortamlarda 
kullanılabilirlik özelliği olmayan, standart, harici cihazlardır. Teklif edilecek kamera sistemi 
mevcut cihazlarla uyumlu çalışacak donanıma sahip olacaktır. 

 
Zeyilname ile değiştirilecek hali 
2.1. Eksproof Kamera Sistemi ile dinamit ambarı içerisinden alınan görüntülerin dinamit 
ambarı dışında bulunan yerüstü izleme odasındaki bir monitöre aktarılarak 
izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi sağlanacaktır.Dinamit ambarlarının giri şi ile 
yerüstü izleme odası arası mesafeler 30-50 metre civarındadır. Yerüstü izleme 
odalarında,10BaseT/100BaseTX RJ45 ethernet portu ile network sistemine 
bağlı,standart, harici tip (exproof olmayan) PC bulunmaktadır.İsteklilerher bir sistem 
için, teklif edecekleri eksproof kameralarla uyumlu çalışacak ve en az bir aylık görüntü 
kaydı yapabilecek kapasitede ekipmanıtekliflerine ekleyeceklerdir.Bu cihazların 
çalışması için gerekli her türlü yardımcı donanım ve yazılım Yüklenici tarafından 
sağlanacaktır. 
 
Teknik şartname 2.4.maddesi; 

Mevcut hali 
2.4. Exproof kameranın üzerinde güç kaynağı bulunacak,  ayrıca bir güç kaynağı 
gerektirmeyecektir. 

 
Zeyilname ile değiştirilecek hali 
2.4. Exproof kameranındahili veya harici güç kaynağı bulunacak, harici güç kaynağı 
gerektirmesi halinde, ATEX direktifi, 2014/34/EUtip incelemesi esaslarında tanzim 
edilmiş sertifikası teklifle birlikte sunulacaktır. 
 
Teknik şartname 2.11. maddesi; 
Mevcut hali 
2.11. Sistemin aktif ve sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tüm teçhizat, bağlantı elemanı, 
kablo, yazılım ve donanım ürünleri teklif fiyatına dâhil edilecektir. 
 
 



Zeyilname ile değiştirilecek hali 
2.11. Sistemin aktif ve sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tüm teçhizat, bağlantı elemanı, 
kablo, yazılım ve donanım ürünleri teklif fiyatına dâhil edilecektir.Her bir sistem için 
öngörülendinamit ambarında yapılacak kablolama mesafesi (dinamit ambarı girişi ile 
kamera bağlantı noktası arası) aşağıdaki gibidir: 
 

Malzeme Adı İhtiyaç Birimi Kablo Mesafesi 

Exproof Kamera Sistemi 

Amasra T.İ.M 100 metre 
Armutçuk T. İ.M 100 metre + 250 metre 
Karadon T.İ.M Kilimli İşletmesi 100 metre 
Karadon T.İ.M Gelik İşletmesi 100 metre 
Kozlu T.İ.M 100 metre 
Üzülmez T.İ.M 100 metre + 250 metre + 500 metre 

 Kullanılacak kablolar, MGM standardında veya dengi özellikte olacaktır. 
Kabloların patlayıcı gaz ve toz içeren madenlerde kullanıma uygunluk belgeleri teklifle 
birlikte sunulacaktır .İzleme ve kayıt cihazlarından ambar girişine gelen harici tip kablo 
ile yukarıda belirtilen kabloların ambar giri şindeki bağlantısında gerekebilecek buat, 
bariyer vb. ekleme elemanlarının temini ile montajı Yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
 
 
Teknik şartname 3.16. maddesi; 
Mevcut hali 
3.16. İstekli firmalar, teslim programını teklifle birlikte verecektir. Eksproof kamera 
sistemlerinin montajı 120 takvim günü içinde ilgili işyerinde tamamlanarak çalışır vaziyette 
teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır. 
 
Zeyilname ile değiştirilecek hali  
3.16.  İstekli firmalar teklifleri ile birlikte yapılacak i şler ve sistemin teslim süresini 
içeren termin planı verecektir. Tüm teçhizatın teslim süresi 60 takvim gününü 
aşmayacak şekilde terminde belirtilecektir. Malzemelerin TTK i şyerlerine 
dağıtılmasından sonra, yüklenici firma sistemlerin montajı ve devreye alma işlemleri 
için davet edilecektir. Montaj ve devreye alma daveti tarihinden itibaren firma 45 
takvim günü içinde sistemi çalışır durumda ve eksiksiz olarak Kurumumuza teslim 
edecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İdari şartnamemizin 13.2. maddesinde yer alan ihale dokümanında   değişiklik yapılması hükmüne 
istinaden teknik şartnamede yapılan değişiklik ve 13.3. maddesinde yer alan ihale tarihinin bir defaya 
mahsus en fazla yirmi(20) gün süreyle ertelenebileceği hükmüne  istinaden  ihalenin 13.12.2017 
tarihine ertelendiği firmalara duyurulur. 



 


