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DİJİTAL PORTAT İF ÇOKLU GAZ ÖLÇME C İHAZI 
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1. AMAÇ 
TTK ihtiyacı olarak Grup-I metan gazlı yeraltı kömür madeni ocaklarında kullanılmak üzere 
aşağıda teknik karakteristikleri verilen 180 adet, minimum aynı anda beş veya daha fazla gaz 
ölçebilen dijital portatif çoklu (CH4, CO2 ,CO, O2 ve H2S) gaz ölçme cihazı satın alınacaktır.  
 
2. TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1.1- Ölçme Prensibi : Cihazın üzerine CH4 ve CO2 infrared CO, O2 ve H2S   

Elektrokimyasal tip sensör takılmasına olanak sağlayacak sensör 
yuvası bulunacak                                                                 
( CH4 – CO2 infrared), ( CO, O2 ve H2S –Elektrokimyasal )  

2.1.2- Ölçme Aralığı : CH4 :0-100%vol, CO: 0-2000 ppm, O2 :0-25%vol,  
                                             CO2 :0- 5%vol , H2S : 0-200ppm  
                                                 
2.1.3- Ölçme Hassasiyeti   : Ölçülen değerin; CH4 Max±0.1 ; CO Max±%2 ; O2Max±%1 

;CO2Max±%20  ; H2S Max. ±%2 
2.1.4- Ölçme Türü             : Sürekli Ölçme 
2.1.5- Ölçme Süresi : Ortamdaki konsantrasyonu; CH4 için T90 da 25sn.,                          

CO için T 90 da 30sn., O2 için T 90 da 15 sn., H2S T90da 30 
sn,CO2 için T 90 de 40 saniyeden daha az sürede tespit etme.           

    
2.1.6- Gaz Seviye Göstergesi : Aydınlatmalı LCD gösterge, gösterge üzerinde ölçülen tüm 

gazlara ait ölçüm değeri, ölçülen gaz, ölçüm tipi,alarm seviye 
bilgileri birbirinden bağımsız olarak aynı anda görüntüleme ile 
batarya durumu, cihaz ve sensörlerle ilğili uyarı ve hatalar 
göstergede semboller ile belirtilmeli, cihazın menüsüne girilerek 
ayrıntılı uyarı ve hata raporları alınabilmeli. 

2.1.7- Güç Kaynağı  : Ni-Cd veya NiMH Şarj edilebilir Batarya ile 8 saat çalışma  
2.1.8- Sensör Ömrü : CH4 için 2 yıl, CO için 3yıl, O2 için 3yıl, H2S için 3yıl  ve CO2 

için 1yıldan az olmamalı 
2.1.9- Alarm Seviyesi : Ayarlanabilir alarm seviyesi; ses, ışık ve titreşim ikazlı, sesli 

alarmının gücü en 30 cm. mesafede az 85 dB olmalı 
2.1.10- Fonksiyonu  : Askı kayışlı ve kemerde taşınabilir özellikte 
2.1.11- Rutubet : -20 C° ile +50 C° arasında sıcaklık ve %10-95 bağıl nem 

aralığında çalışabilme özelliği 
2.1.12- Çevre Koşulları : Su, toz ve çarpmalardan etkilenmeme; min.IP 67 koruma 
2.1.13-Cihazın Elektrokimyasal sensör kombinasyonunu gerektiğinde değiştire bilme  

Özelliği olmalı ve ayrıca bir yazılıma ihtiyaç duyulmamalı, ( SO2, H2, NO, NO2, ) gaz 
sensörleri istendiğinde takılabilmeli. 

2.1.14-Cihaz standart aksesuarları alınan cihaz sayının %10’u kadar teslim edilecektir.  
(numune alma çubuğu, kalibre adaptörü, pompa v.b).   

2.1.15- Basınç ve ısı değişmelerinden ve sarsıntılardan etkilenmeyecektir. 
2.1.16- Ayar menüsüne yetkisiz erişim (şifreli veya özel anahtarla) önlenmelidir. 
2.1.17- Cihaz ağırlığı max. 300 gr olacaktır. 
2.1.18- Cihaz yapılan ölçümleri hafızada kaydedebilecek özellikte olacak ve veri depolama 

kapasiteleri tekliflerde belirtilecektir. 



2.1.19- Cihazın hafızadaki ölçüm bilgileri istendiğinde bilgisayarda izleneceği için, firmalar 
cihaz ile bilgisayar bağlantısını sağlayacak 5 adet bağlantı elemanını ücretsiz 
vereceklerdir.  

 
3-  GENEL HÜKÜMLER 
3.1- Cihazlar Grup-1 Metan gazlı ortamlarda çalıştırılacağından bu tür ortamda 
kullanmaya uygun (ATEX I M1 EEx ia I veya dengi )  olacak ve böyle imal edildiğine 
dair o ülkenin resmi makamlarınca verilmiş imalat sertifikası ve CE uygunluk belgesi 
teklifle birlikte verilecektir.  Bu sertifikaları b ulunmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
3.2- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.   
3.3- Firmalar, tekliflerinde cihazın zorunlu aksesuarlarının (şarj ünitesi, sensör vb.) neleri 
kapsadığını fiyatları ile birlikte belirteceklerdir. 
3.4- Satın alınacak cihazların bütün parçaları yeni, yapımcının standart ve en son seri 
imalatından olacaktır. 
3.5- İmalatçı firma cihazları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul 
tarihinden itibaren 12 ay süre için garanti edecektir. 
3.6- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleriyle 
değiştirilebilir olacaktır. 
3.7- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak 
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların 
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 
3.8- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi 
standart dökümanlarla teyit edilecektir. 
3.9- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Cihazlar 120 takvim günü içinde 
TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği  Ambarına teslim edilecektir..  
3.10- Cihazların; gövdeleri metal dışında plastik ve benzeri malzemeden yapılan kısımları 
anti-statik özellikte olacak ve firmalar bunu tekliflerinde belgeleyeceklerdir. 
3.11- Kısmi teslimat yapılmayacaktır.  
3.12- Faturalar;  

- Yerli yüklenici için aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.  
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520  Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi  
Açık Hava Caddesi Kandilli 
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK   

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

 
- Yabancı yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine 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 



 
 
 
 
4. YEDEK PARÇA  
4.1- Teklifçi firmalar cihazların 2 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli 
olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. 
4.2- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, 
birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
 
5. KATALOG - EL K İTABI       
Siparişi alan firma,  aşağıda belirtilen dökümanları sevkiyatla birlikte gönderecektir.  
•  İşletme (çalıştırma ) el kitabı (Türkçe çevrili) 2 adet 
•  Tamir- bakım el kitabı (Türkçe çevrili) 2 adet 
•  Yedek parça kataloğu 2 adet. (Yedek parça kataloğu cihazların tamamını oluşturan önemli 

kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya 
fotoğrafları da içerecektir.) 

 
     6. DİĞER HUSUSLAR 

Teklifçi firmalar cihaza ait standart alet takım ve avadanlıklarla birlikte cihazın çalışması, 
tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıkları, kalibre kiti ve 
adaptörü bir liste halinde özellikleri belirterek fiyatları ile birlikte teklif edecektir. 
 
7-  KABUL İŞLEMLER İ 
7.1- Cihazların kabul işlemleri TTK’ca performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının 
uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır.  
7.2- Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İşgüvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca 
müştereken yapılacaktır. 
 
8- SİPARİŞ MİKTARI ve TESL İM SÜRESİ 
8.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Cihazlar 120 takvim günü içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
8.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. 
 
Malzemenin Cinsi İhtiyaç Birimi Sipariş Miktarı 

(adet) 

 
Alarmlı çoklu gaz 

ölçer 
 

Kozlu TİM 125 

Karadon TİM 25 

Armutçuk TİM 30 

 


