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TAHL İSİYE CİHAZI (KAPALI DEVRE SOLUNUM C İHAZI)  

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1. AMAÇ  
TTK yer altı kömür ocaklarında ocak atmosferinin zehirli ve boğucu gazlar ihtiva ettiği 
ortamlarda çalışacak olan tahlisiyecilerin kullanacakları 60 adet tahlisiye cihazı (1 adet test 
cihazı ile birlikte) ve yedekleri satın alınacaktır. 
 
2.TAHL İSİYE CİHAZI TEKN İK ÖZELL İKLER İ 
2.1- Solunum cihazı, kullanıcıya EN 145 normuna uygun olarak 4 (dört) saat boyunca çevre 
havasından bağımsız olarak solunum sağlayan tam otomatik ve elektronik kontrollü tipte 
olacaktır. 
2.2- Solunum cihazı, solunum havasındaki CO2 gazını Soda Lime ile tutarak 4 (Dört) saat 
kullanma kapasiteli olacaktır. 
2.3- Solunum cihazı, oksijen tüpünün vanası açıldığında, mikroişlemciye sahip elektronik 
kontrol modülü ile otomatik olarak yüksek basınç kaçak testi yaparak, yüksek basınç kaçak 
testinden hemen sonra kullanıma hazır hale gelmelidir. 
2.4- Solunum cihazının, Elektronik kontrol modülü, EN 50014 – EEX ia IIC T4 ve 
madencilik için EN 50020 – EEX ia I onaylarına sahip olup, EN 61000-6-2 standardında 
elektromanyetik uyumluluğa sahip olmalıdır. 
2.5- Solunum cihazı EN 145 ve 89/686/EEC sertifika onaylı olup, CE belgesine sahip 
olmalıdır . 
2.6- Solunum cihazı EN 137 normuna uygun olarak alev dayanıklılık (Flame 
Engulfment) testine sahip olmalıdır. 
2.7- Solunum cihazı -15 °C ile +40 °C sıcaklık aralığında kullanılabilmelidir. 
2.8- Solunum cihazı maskesi haberleşme ekipmanı bağlantısına uygun, vizör üzerinde oluşan 
buğuyu silmek için silecek mekanizması bulunmalı, silecek mekanizması maske dışında 
bunun bir aparat vasıtası ile sağa ve sola döndürülerek işletilmelidir. 
2.9- Solunum cihazının elektronik kontrol modülü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 
2.9.1- Birbirinden bağımsız sesli ve ışıklı düşük basınç alarmı vermelidir 
2.9.2- Otomatik olarak sistemi test etme özelliğine sahip olmalıdır. 
2.9.3- Aydınlatmalı dijital göstergeye sahip olmalıdır. 
2.9.4- Düşük batarya uyarı sistemine sahip olmalıdır. 
2.9.5- Tüp içerisindeki basınç göstergeden sayısal olarak (bar) şeklinde izlenebilmelidir. 
2.9.6- Sistemde kalan havayı ve kalan kullanım süresini, kullanıcının ciğer kapasitesine göre 
otomatik olarak hesaplayıp, düşük basınç alarmı için kalan süreyi dijital göstergesinde 
göstermelidir. 
2.9.7- Bir hareket sensörüne sahip ve bu sensör sayesinde belli bir süre kullanıcı hareket 
etmez ise “Hareketsizlik” alarmı vermeli, kontrol modülüne takılan anahtar ile bakım gibi 
solunum cihazının hareketsiz kalacağının bilindiği durumlarda “Hareketsizlik” alarmı devre 
dışı bırakılabilmelidir. 
2.9.8- Kullanıcının bir problemle karşılaştığında kullanabileceği bir “Panik” alarmına sahip 
olmalıdır. 
2.10- Solunum cihazında kullanıcının ihtiyaç duyması halinde anlık olarak sisteme daha fazla 
oksijen sağlayacak bypass sistemi bulunmalıdır. 
2.11- Solunum cihazı 4-7 litre arasında solunum torbasına sahip olmalıdır. 
2.12- Solunum cihazda kullanıcının zor şartlar altında rahat solunum sağlaması amacıyla 
solunan havayı soğutacak, soğutucu buz haznesi bulunmalıdır. 



2.13- Solunum cihazının CO2 tutucu kartuşu, oksijen tüpü, solunum torbası, hortumları elle 
sökülüp takılır tipte olmalıdır. 
2.14- Solunum cihazının tüm pnömatik ünitelerini koruyan kasası ve bu kasanın kullanıcının 
sırtında ergonomik olarak taşınması için uygun kulp, askı ve kemerleri sistemi bulunmalıdır. 
2.15- Solunum cihazının rahat kuşanılıp, çıkartılabilmesi için, ileri-aşağı doğru çekilerek 
sıkılaşan kuşam takımı bulunmalıdır. 
2.16- Solunum cihazı ergonomik tasarımlı taşıyıcı bel kemeri ve sırt askıları kullanıcı vücut 
boyutlarına göre ayarlı, yükün baskısını azaltan yastıklı ve ateşe dayanıklı kumaştan imal 
edilmiş olmalıdır. 
2.17- Solunum cihazının oksijen tüpü; minimum 2 litre / 200 bar kapasiteli ve karbon 
fiberkompozit (CFK) materyalden üretilmiş olmalıdır. 
2.18- Solunum cihazının 4 saatlik çalışmaya hazır durumdaki ağırlığı buz haznesi, maskesi ve 
tam dolu 2 L - 200 barlık CFK tüpü ile beraber en fazla 15,0 kg olmalıdır. 
2.19- Solunum cihazının boyutları maksimum (En x Derinlik x Yükseklik) 450x200x600 mm. 
olmalıdır. 
 
3-TEST CİHAZI TEKN İK ÖZELL İKLER İ 
3.1- Teklifçi firma aşağıda belirtilen özelliklerde 1 adet test cihazını malzemenin teslimi 
ile birlikte ücretsiz olarak verecektir. 
3.1.1-Test cihazı, kapalı devre solunum cihazları ve cihazlar ile birlikte kullanılan tam yüz 
maskelerinin fonksiyon ve sızdırmazlık testlerini gerçekleştirebilecek şekilde olmalıdır. 
3.1.2-Test cihazı, solunum ekipmanlarının aşağıdaki testlerini gerçekleştirmelidir. 
· Alçak Basınç Alarmı Testi 
· Soluk Alma Valfi Testi 
· Soluk Verme Valfi Testi 
· Drenaj Valfi Testi 
· Pozitif Basınç Sızdırmalık Testi 
· Geri Dönüş (Relief) Valfi Testi 
· Sabit Dozajlama Testi 
· Minimum valfi testi 
· By-pass Valfi Testi 
· Kalan Basınç Uyarısı Testi 
 
4. GENEL HÜKÜMLER 
4.1-Firmalar, teklifleriyle birlikte 1’er adet tahlisiye cihazı numunesini denenmek üzere 
İdareye vereceklerdir. Cihazın uygunluğuna İdarece yapılacak deneme sonrasında karar 
verilecektir. 
4.2- Gövdeleri metal dışında plastik ve benzeri malzemeden yapılanlar anti-statik 
özellikte olacak ve firmalar bunu tekliflerinde belgeleyeceklerdir. 
4.3- Cihazlar Grup-l (metan) gazlı ortamda çalıştırılacağından bu tür ortamda 
kullanmaya uygun (ATEX I M1 EEx ia I veya dengi) olacak ve böyle imal edildiğine 
dair akredite edilmiş yetkili kurulu şlardan alınmış imalat sertifikası ve CE uygunluk 
belgesi teklifle birlikte verilecektir. Bu sertifik ası ve CE uygunluk belgesi bulunmayan 
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4.4- Firmalar, tekliflerinde cihazın zorunlu aksesuarlarının (şarj ünitesi, sensör gibi) neleri 
kapsadığını fiyatları ile birlikte belirteceklerdir. 
4.5- Satın alınacak teçhizatlar bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış 
olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir. 
4.6- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri 
imalatından olacaktır. 



4.7- İmalatçı firma cihazları, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul 
tarihinden itibaren en az 12 ay süre için garanti edecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik 
hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. 
4.8- Satın alınacak cihazların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve bir biriyle 
değiştirilebilir olacaktır. 
4.9- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart cihazın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak 
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart cihazın dışında kalan ünite ve aksesuarların 
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir. 
4.10- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs katalog gibi 
standart dokümanlarla teyit edilecektir. 
4.11- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 
4.12- Kısmi teslimat yapılmayacaktır. 
4.13- Fatura; 
 - Yerli yükleniciler için madde 10.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına uygun 
olarak aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir; 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

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

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

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

KARAELMAS 815 003 4586 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS 859 006 4265 

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

KARAELMAS 815 007 8618 

  
- Yabancı yükleniciler için 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- YEDEK PARÇA 
5.1- Teklifçi firmalar cihazların 2 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli 
olabilecek yedek parça listesi düzenleyecektir. 
5.2- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK tarafından yedek parçaların 
nihai listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 
5.3- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek, parça no, parça ismi, miktar, 
birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
 
 
 



6- KATALOG- EL K İTABI 
6.1- Siparişi alan firma, sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen 
dokümanları ilk parti sevkiyattan bir ay önce TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığına gönderecektir. 
6.2- 5 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevrili) 
6.3- 5 takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı (Türkçe çevrili) 
6.4- 5 takım yedek parça kataloğu, yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan önemli 
kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya 
fotoğrafları da içerecektir. 
 
7- DİĞER HUSUSLAR 
Teklifçi firmalar, cihazlara ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte teçhizatların 
çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım, avadanlıklar, adaptör ve 
kalibre kitini bir liste halinde özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir. 
 
8-EĞİTİM 
Cihazın redisiyoventil (basınç düşürücü) dahil tamir-bakımı konularında firmanın uzman 
elemanları TTK Merkez Tahlisiye cihaz bakım servisi 3 personelini ücretsiz olarak yeterli bir 
süre eğitecek ve yetki belgesi verecektir. 
 
9- KABUL İŞLEMLER İ 
Cihazların kabul işlemleri TTK'ca performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının 
uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır. 
Kontrol, Muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca 
müştereken yapılacaktır. 
 
10- SİPARİŞ MİKTARI ve TESL İM SÜRESİ 
10.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Cihazlar 120 takvim günü içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
10.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıdaki gibidir. 
 
 
Malzemenin Cinsi İhtiyaç Birimi Sipariş Miktarı 

(adet) 
Toplam Sipariş 
Miktarı (adet) 

Tahlisiye Cihazı 

Kozlu TİM 15 

60 
Karadon TİM 15 
Armutçuk TİM 15 
Üzülmez TİM 15 

Karbon fiber 
kompozit tüp 

Kozlu TİM 15 

60 
Karadon TİM 15 
Armutçuk TİM 15 
Üzülmez TİM 15 

Tam yüz maskesi 

Kozlu TİM 10 

40 
Karadon TİM 10 
Armutçuk TİM 10 
Üzülmez TİM 10 

 


