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Fiyat

1 BUHAR JENERATÖRÜ adet 1
Q =1250 Kg/h
İşletme Basıncı:7.5 bar
Test Basıncı :15 bar
Buhar jeneratörü yatık tip alev duman borulu konstrüksyonda, üç geçişli 
olacaktır.
Buhar jeneratörünün serpantini arıza durumunda gövdeden (dişli ve cıvata ile 
irtibatlı olmalıdır) kolay sökülebilir olmalıdır.  
Kullanılan tüm borular EN 10216-2 P 235 GH çelik çekme boru, sac malzemler 
ise EN 100028-2-93 P 235 GH olmalıdır.
Serpantinde oluşabilecek tortu ve pisliği dışarı atabilecek bir blöf (tahliye) 
vanası olmalıdır. 
Alev ve duman gören yüzeyler  1300 °C ısıya dayanıklı refrakter malzeme ile 
izole edilmelidir. 
Doğalgaz yakabilen ve oransal çalışabilen tip brülör olmalıdır. Bütün yanma 
odası çeşitlerinde çalışabilme özelliği olmalıdır.
EKLİ ŞARTNAMESİNE HAİZ TÜM VANA VE EKİPMANLARI DAHİL

2 Madeni Termometre adet 2
Ø 100 mm., 120°C bölüntülü

3 Manometre adet 2
Ø 100 mm. 5 atmosfer kadar bölüntülü, musluk ve

helezonu ile birlikte

4 2'' şamandıralı kondenstop Adet 1

5 Kazan bacaları ;çelik konstrüksüyonlu

304 kalite paslanmaz çelik baca yapılması (cam yünü izolasyon + al kaplama )

- İç cidar : AIS 316 min 1,0 mm kalınlığında  paslanmaz çelik.
- Dış cidar : AIS 304 min. 1,0 mm kalınlığında paslanmaz çelik.
Ø40 cm çapında H=15 m mt 35

 İki cidar arasında izolasyon 5cm kalınlığında  rabitz telli taş yünü kullanılacak. 
Her 2 metrede bir amyant fitilli flaşlı bağlanacak. Baca kesitine uygun  şapkası 
ve terlemeye karşı drenaj sistemi olacaktır. Yüklenici firma imalata başlamadan 
önce baca projesini yaptırıp idareye onaylatacaktır. Üç ayrı imalatçı firmadan 
temin edilecek prospektüsleri onaylanmak kaydı ile seçilecek.

6 Kompansatör
Buhar hattında kullanılmak üzere, çelik körüklü 
DN65 Adet 4

7 Otomatik kazan dolum vanası Adet 1

8 Çelik Boru (Çelik Çekme)): GRP 1,0
Buhar jeneratörü bağlantı için tüm boru ve kollektörün yenisi ile değişimi eski 
boruların sökülerek işletmeye teslimini kapsamaktadır

9 Buhar hatlarının izolasyonu GRP 1
Tüm buhar borularının 5 cm taş yünü esaslı izole ile boru çaplarına uygun 
kalınlıkta izole edilecek 0,8mm aliminyum sac ile kaplanacak

10 Küresel vana, pislik tutucu, çekvalf



Isıtma-soğutma sisteminde kullanılanvanalar ve diğer bağlantı elemanları 
ısıtma ve soğutma tesisatı yalıtım malzemelerine uygun olarak 
yalıtılacaktır.Yalıtım şekli ve niteliği B.B.F.241-600 pozuna uygun 
olarak yapılacaktır
Pik glob vana
DN 50 Adet 6
DN 65 Adet 3
Pislik Tutucu
DN65 Adet 1

11 Pirinç Küresel Vanalar:
Sıhhi tesisat da ve Fan Coil cihazı su giriş – çıkışlarında kullanılacaktır
1 " Adet 12
11/4 " Adet 2
11/2 " Adet 2
2" Adet 2

12 Boruların iki kat antipasla boyanması
25 Ø mm - 65 Ø mm ( 1" - 21/2" ) GRP 1

13 Doğalgaz Tesisatı GRP 1
Yeni konulaccak buhar jenaratörü için yeni hatların çekilmesi, tüm gaz
ekipmanlarının tedariği, gerekli proje ve onay işlerinin tamamlaması ve çalışır
vaziyette teslimi. Tüm harç ve onaylar dahil

14 Buhar Jenaratörü Otomasyon ve Elektrik işleri GRP 1
Buhar jeneratörünün tüm elektrik, otomasyon kablolama ve pano işleri

15 Kaynaklı İmalat İşleri:
Çelik profillerden gerekli  imalatlar için Kg 1000

16 İnşai ve harfiyat işleri
Mevcut bir adet buhar jenaratörünün demontaj yapılıp, kurumun istediği yere
nakli. Mevcut duvarın ve kapının sökülerek yeniden yapılması, kazan
kaidelerinin yapılması her türlü sıva boya nakliye işlerinin yapılıp atık
malzemelerin dışarı çıkarılması. Tüm nakliye ve hamaliye dahil.
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