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1. GENEL SARTLAR 
1.1. Genel Tanimlar 
1.1.1. Bu bölüm, sartnamenin ilgili bölümünde ayrica belirtilmedigi takdirde tüm bölümler için geçerli 
olacaktir. 
1.1.2. Bu teknik sartname; Bayindirlik Bakanligi Genel Teknik Sartnamesi’nin tamamlayicisi 
niteliginde olup, sözlesme ekindeki özel sartnameler, spesifikasyonlar, standartlarin yaninda, 
projelerde ayrica belirtilmeyen, detaylandirilmayan, tanim ve tarifleri yapilmayan hususlarda, 
projenin tüm mekanik sistemlerinin tasarim, tasarim revizyonu, fiili uygulama çizimleri (shop 
drawing) üretimi, imalat teknolojik detaylari, imalat, montaj, isçilik ve isletme hususlari için 
geçerli olacak kaynak olarak gösterilecektir. 
1.1.3. Bu teknik sartnamede verilen sistem tanimlari, cihaz karakteristikleri, teçhizat ve malzeme 
özellikleri, tasarim dokümantasyonuna ek olarak isin genel mahiyetini tarif etmektedir. Bu 
teknik sartnamede tasarimda öngörülen cihazlardan daha farkli cihazlar için de tariflerin 
verilmesi durumunda, sartnamede tasarimda öngörülen cihazlar için verilen tanim ve sartlar 
esas alinacaktir. 
1.1.4. Bu teknik sartnamenin kendi bölümleri arasinda ve/veya sartname bölümleri ile metraj 
spesifikasyonlari arasinda ve/veya sartname bölümleri ile tasarim dokümanlari arasinda bir 
çeliski bulundugu takdirde, Müteahhit ve tüm ilgililer, durumu ayrintilari ile Idare’ye yansitip, 
Idare’nin karar ve onayina göre hareket etmek mecburiyetinde olacaklardir. Çeliski 
durumunda, idare lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
1.1.5. Bu sartnamenin ilgili bölümleri, malzeme ve teçhizat seçimi, imalati, montaji ve isletmesi için 
uluslararasi geçerlilikte çesitli standartlari, isin tarifinde ve kabulünde kriter teskil etmesi 
bakimindan, esas almakta ve Müteahhit’in çalismalarina esas göstermektedir. Çesitli ülkelerin 
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standartlari arasinda bir çeliski söz konusu oldugunda, Müteahhit ve tüm ilgililer, durumu 
ayrintilari ile Idare’ye yansitip, Idare’nin karar ve onayina göre hareket etmek mecburiyetinde 
olacaklardir. 
1.1.6. Müteahhit tüm islerin, tasarim dokümanlarinda, kesif spesifikasyonlarinda, sartnamelerde 
belirtildigi sekilde yapilmasindan ve kabul ettirilmesinden sorumlu olacaktir. 
1.1.7. Bu sartnamenin ilgili bölümlerinde bahsedilen sistemlerin disindaki özel tesisat sistemleri, 
tasarim dokümantasyonunda belirtilen çerçevede, ihtisas firmasi spesifikasyonlari ve 
teknolojik detay projelerine göre imal edilecek, bu tür özel sistemlerin tasariminda, imalatinda, 
isletmeye alinisinda ve isletilmesinde, her asamda Idare’nin onayina basvurulacaktir. 
1.2. Standartlar 
1.2.1. Bu sartnamede belirtilen konularda, tüm tasarim hesaplarinda, hesap revizyonlarinda, 
malzeme seçimlerinde, uygulamada, sistem imalat ve montajinda, isletmeye alma 
çalismalarinda, asagida belirtilen yerel sartnameler, standartlar ve dokümantasyon esas 
alinacak, sistemin kabulünde kriter olarak kullanilacaktir. 
∗ Bayindirlik Bakanligi ‘Yapi Isleri Makinma Tesisati Genel Teknik Sartnamesi’ 
∗ Türk Standartlari 
∗ ASHRAE (American Society of Heating, Ventilating, Air Conditioning Engineers) 
Standartlari 
∗ ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartlari 
∗ ASPE (American Society of Plumbing Engineers) Standartlari 
∗ ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartlari 
∗ NFPA (National Fire Protection Agency) Standartlari 
∗ BS (British Standarts) Standartlari 
∗ DIN (Deutche Industrie Normen) Standartlari 
∗ SMACNA (Sheet Metal & Air Conditioning Contractors National Association) 
Standartlari 
∗ UL (Underwriters Laboratories) Standartlari 
∗ AMCA (Air Moving & Conditioning Association) Standartlari 
ve ilgili bölümlerde belirtilenler. 
1.2.2. Bu sartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen sekilde, temin edilen teçhizatin ve malzemenin 
standartlara uygunugu imalatçinin verecegi belge ile kanitlanacak, bu teçhizat ve malzemenin 
kullanimi Idare’nin onayini müteakip yapilacaktir. 
1.3. Onaya Sunulacaklar 
1.3.1. Genel Tanimlar 
1.3.1.1. Santiye uygulama projelerine esas olacak tasarim projeleri, ilgili imalat detaylari, imalatçi 
verileri, teçhizat, malzeme, yardimci malzeme ile ilgili standartlara uygunluk belgeleri, onayli 
test raporlari, yeterlilik belgeleri, sartnamenin bölümlerinde belirtilen her bir sistem ile ilgili 
detaylarla birlikte onaya sunulacaklar, temin, imal ve teslimden önce Idare’nin onayi 
alinacaktir. 
1.3.1.2. Kismi olarak onaya sunulacak belgeler kabul edilmeyecek, incelenmeden geri verilecektir. 
1.3.1.3. Onaya sunulacak belgeler; imalatçinin adini, ticari ünvanini, katalog modelini, katalog 
numarasini, etiket verilerini, boyutlarini, yerlesim ölçülerini, kapasitelerini, tasarim özelliklerini, 
ilgili Türk Standartlari’na uygunluk belgelerini, ilgili uluslararasi standartlara uygunluk 
belgelerini, refere edilen yayinlari ve Müteahhit’in temin etmek istedigi her parçanin 
sözlesmeye uygunlugunu belgeleyecek gerekli diger tüm bilgileri kapsayacaktir. 
1.3.2. Imalat Çizimleri 
1.3.2.1. Baskaca belirtilmedigi takdirde, santiye proje çizimlerinin boyutlari standart ebatlarda 
olacaktir. 
1.3.2.2. Çizimler; kat planlarini, kesit görünüslerini, kolon semalarini, akis diagramlarini, teçhizat 
montaj detaylarini, önerilen yerlesimi, teçhizat bosluklarini, elektrik tesisati ile koordinasyonu, 
kontrol panolarini, yardimci donanimi, yardimci donanimin yerlesimini, borulari, kanallari ve 
esgüdümlü bir donanim saglamak için belirtilmesi gereken tüm ayrintilari içerecektir. 
1.3.2.3. Mekanik teçhizatin elektrik baglantilariyla ilgili semalar, devre terminallerine belirtecek , 
teçhizatin her parçasi arasinda baglantilar ile teçhizatin her parçasinin dahili elektrikli tesisat 
düzenini gösterecektir. 
1.3.2.4. Teçhizat onaylanmadigi taktirde, tüm çizimler, kabul edilebilecek teçhizati gösteren sekilde 
düzeltilecek ve tekrar onaya sunulacaktir. 
1.3.2.5. Müteahhit imalat ve montajdan önce o isin imalat çizimini Idare’ye onaylatmis olacaktir. 
1.3.3. Imalatçi Verileri 
1.3.3.1. Temin edilen her parçanin onaya sunulacak belgelerin, üreticinin kataloglanan ürünleri ile ilgili 
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tanitici bilgiye, kataloglari, seçim abaklarinin, teçhizat çizimlerinin, baglanti semalarini, imalat 
standarda uygunluk belgelerini, performans egrilerini ve tasarim karakteristiklerini içerecektir. 
1.3.3.2. Temin edilecek parçalarin onaylanmasinda sartnamede belirtilen standartlar ve 
dökümantasyon esas kabul edilecektir. Bu yüzden imalatçi verilerinin ilgili standartlara uygun 
olup, yine standartlara uygun sekilde sunulmasi gereklidir. 
1.3.4. Standartlara Uygunluk 
1.3.4.1. Müteahhit; kullandigi ve/veya temin ettigi teçhizatin bu sartnamede belirtilen bir standarta 
uymasi gerekmesi durumunda, uygunlugu kanitlayan belgeleri onay için Idare’ye sunacaktir. 
1.3.4.2. Bölümlerde ayrica belirtilmedigi takdirde, bir kurulus mamülünün belirli bir standarta 
uygunlugunu göstermek için, ilgili standart kurumunun etiketlerini veya listelerini kullanabilir. 
Ancak ilgili kurum ve standart Idare’ce kabul edilmelidir. 
1.3.4.3. Gerektiginde Müteahhit, etiket veya liste yerine, kabul edilebilir sekilde test yapmaya yetkili 
bagimsiz bir test kurulusundan alacagi bir belgeyi Idare’ye onay için sunabilecektir. Bu 
belgede, ilgili malzemenin, ilgili kurulusun test metodlarina göre test edildigi ve malzemenin 
ilgili kurulusun standartina uygun oldugu yazili olacaktir. 
1.3.4.4. Geçerli standartlara uygun tescil edilmemis malzeme ve teçhizatla ilgili olarak, kendi liste 
veya etiketini uygunluk kaniti olarak kullanan kurulus, imalatçidan temin edecegi bir uygunluk 
ve garanti belgesini onaya sunacaktir. Belge, imalatçiyi, ürünü ve refere edilen standardi 
belirtecek, ürünün tasarimin öngördügü tüm sartlara ve kullanilan standart listesine uyduguna 
dair imalatçinin yazili taahhüdünü içerecek sekilde düzenlenecektir. 
1.3.5. Onayli Test Raporlari 
1.3.5.1. Bu sartnamede belirtilen çerçevede, gereken malzeme ve teçhizat için onayli test raporlari 
sunulacaktir. 
1.3.5.2. Onayli test raporlari, Idare’nin malzemenin tüm özelliklerini ve standartlara uygunlulugun 
anlasilmasi için gerekli olan tüm diger bilgileri kapsayacaktir. 
1.3.6. Uygunluk ve Yeterlilik Belgeleri 
1.3.6.1. Bu sartnamede belirtilen çerçevede, gereken malzeme ve teçhizat için imalatçidan alinan ve 
ilgili malzeme ve teçhizatin bu sartnamenin gereklerine ve ilgili standartlara uygunlugunu 
tasdikleyen belgeler onaya sunulacaktir. 
1.3.6.2. Önceden basilmis belgeler kabul edilmeyecek, belgeler orijinal olacaktir. 
1.3.6.3. Uygunluk ve yeterlilik belgeleri, Idare’nin malzemenin tüm özelliklerini ve standartlara 
uygunlulugun anlayabilmesi için gerekli olan tüm diger bilgileri kapsayacaktir. 
1.4. Nakliye ve Depolama 
1.4.1. Teçhizat ve malzemeler, imalatçinin önerileri ve Idare’nin onayi dogrultusunuda dikkatle 
tasinacak, uygun sekilde depolanacak, montajdan önce ve montaj sirasinda zedelenmeyi 
önleyecek sekilde korunacaktir. 
1.4.2. Zarar gören veya bozuk olan parçalar Idare’nin görüsü alinarak degistirilecek veya Idare’ye ek 
bir masraf getirmeden, Idare’nin öngördügü sekilde ve sartlarda onarilacaktir. 
1.5. Sistem Imalat ve Montaji 
1.5.1. Tüm sistemler tasarim dökümanlarinda, kesif dökümanlarinda, spesifikasyonlarda, 
sartnamelerde belirtilen sekilde imal ve monte edileceklerdir. 
1.5.2. Kullanilacak teçhizat ve malzemenin, bu sartnamenin ve diger ilgili dökümanlarin ilgili 
bölümlerinde belirtilen standartlara uymasi gerekli olsa da sistemlerin kabulu için yeterli 
degildir. Sistemlerin kabulünde, teçhizat ve malzemenin standartlara uygunlugunun yaninda, 
imalat ve montajinda standartlara göre olmasi sarti aranacaktir. 
1.5.3. Tüm imalat ve montaj sirasinda gerekli güvenlik sartlarina uyulacak, personele zarar 
gelebilecek, yangin çikarabilecek, cihazlara hasar verebilecek uygulamalardan kaçinilacaktir. 
1.5.4  Kanal, boru v.b. tesisatların duvar geçişleri için gereken kırımların yapılması ve duvar 
geçişlerinde tesisat çevresinin harç, alçı veya poliüretan köpük ile kapatılarak tamiratlarının yapılması 
Yüklenici firmaya aittir ve bu tamiratlar için ek bir bedel talep edemez. 
1.5.5  Sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma ve yangın tesisatlarının duvar geçişlerinde, uygun çaplarda PVC 
den imal edilmiş duvar geçiş malzemeleri kullanılacaktır ve bu malzemeler için Yüklenici, ek bir bedel 
talep edemez. 
1.5.6  Klima santralı, hücreli aspiratör, yangın pompaları zemine kimyasal dübel ile montaj 
yapılacaktır. 
  
1.6. Sistem Testleri 
1.6.1. Tüm mekanik tesisat sistemleri, imalat ve montaj sonrasinda, sistemlerin tasarimda 
öngörülen sartlari karsiladiklarindan emin olmak üzere test edilecek, optimum performans için 
gereken denge ayarlari yapilacak, tasarimda öngörülen sartlarin saglandigi isletme ayarlari not 
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edilecek ve gerekli kopyalari ile birlikte Idare’ye verilecektir. 
1.6.2. Tüm testler Müteahhit tarafindan, Idare’nin kontrolu altinda yapilacaktir. 
1.6.3. Testler tamamlandiklari zaman, test ve denge ayarlarini yapan mühendis tarafindan 
imzalanacak ve Idare’nin onayina sunulacaktir. 
1.6.4. Sicak su veya soguk su serpantinlerine haiz klima-havalandirma cihazlari test edilirken, 
öncelik hava tarafinin tasarimda öngörülen sartlarda test ve ayar edilmesine verilecektir. Daha 
sonra su tarafi test ve ayar edilecektir. 
1.6.5. Sistem merkezi elemanlari test edilirken, gerektigi takdirde, imalatçi temsilcisi test ve ayar 
sirasinda hazir bulunacaktir. 
1.7. Sistemi Isletmeye Alma 
1.7.1. Sistemlerin imal ve montajini takiben, sistemler test edilip ayarlari yapildiktan sonra, 
Müteahhit tarafindan isletmeye alinacaktir. 
1.7.2. Isletmeye alma çalismalarindan önce tüm sistemler için isletme ve bakim kilavuzlari 
hazirlanacaktir. Bu isletme ve bakim kilavuzlari, sistemlerin tasarimda öngörülen sartlarda 
islemesini teminen gerekli tüm ayarlari, nihai test sonuçlarini, ekipman özelliklerini, sistem 
parçalarinin ve teçhizatin bakim gerekliliklerini, bakim için gerekli isim, telefon veya adreslerini 
içerecektir. 
1.7.3. Isletme ve bakim kilavuzunda, tesisatin her parçasinin isletme seklini anlatan ve kontrol 
detaylarini veren bilgiler olacaktir.  
1.7.4. Isletme ve bakim kilavuzlarinda; mekanik tesisat teçhizatinin elektrik baglanti ve kontrol 
semalari, isletme ve kapatmayi anlatan kumanda sira özetleri, teçhizatin her ana parçasinin 
anlatimi, isletme talimatlari, montaj talimatlari, bakim talimatlari, yaglama talimatlari, güvenlik 
talimatlari, iligili semalar ve resimler, performans test talimatlari ve gerekli tüm bilgiler 
bulunacaktir. 
1.7.5. Isletme ve bakim personelinin kullanmasi için, teçhizatin her ana parçasi için, özet onayli 
isletme talimatlari temin edilecektir. Bu isletme talimatlari A3 ebatındaki kağıda daktilo edilmis, 
basilmis veya metale kazilmis olacak, uygun şekilde cam çerçeve ile kaplanacak, ve Idare tarafindan 
onaylanan yerlere asilacaktir. 
1.8. Sistem Yedek Parçalari 
1.8.1. Müteahhit tüm teçhizatlar için, imalatçidan, kullanim süresi boyunca gerekli olabilecek yedek 
parça listelerini alacak, bunlari Idare’nin onayina sunacaktir. 
1.8.2. Yedek parça listeleriyle birlikte, yedek parçanin temin edilebilecegi adresler, ilgili bakim 
elemanlari, bakim elemanlarinin telefon ve adresleri verilecektir. 
1.9. Yapildi (As-built) Çizimleri 
1.9.1. Müteahhit tüm sistemler için, nihai yerlesimi gösteren yapildi projeleri, 90’lık ozalit kağıdına, 
üç(3)’er nüsha ve CD ortamında kopyalari ile birlikte Idare’ye verecektir. 
1.9.2. Yapildi projeleri ile birlikte, tüm teçhizatin nihai ayarlari bir rapor seklinde Idare’ye 
sunulacaktir. 
1.9.3. Tüm yapildi projeleri standart büyüklükte olacak, uygun sekilde numaralandirilmis ve 
kodlanmis halde, imzalı ve kaşeli olarak, bunlarin bir listesi ile birlikte Idare’ye verilecektir. 
1.10. Koordinasyon 
1.10.1. Müteahhit; kendisinin ve Alt Müteahhitlerin çalismalarini, mimari çizimler, dekorasyon 
projeleri, statik projeler ile koordine etmekle yükümlüdür. 
1.10.2. Müteahhit, kendisinin ve Alt Müteahhitlerin çalismalarini kendi içlerinde koordine ettirerek, 
Idare’ye koordine edilmis uygulama projeleri ve ilgili dökümantasyon sunacaktir. 
1.10.3. Müteahhit, islerin koordinasyonunda ortaya çikan veya çikabilecek sorunlari Idare’ye ilgili 
çözüm önerileri ile birlikte bildirecek, Idare’nin istekleri dogrultusunda koordinasyonu 
saglayacaktir. 
 
2. SIHHI TESISAT SISTEMLERI 
2.1. Genel Tanimlar 
2.2.1. Müteahhit sözlesme tarihinden itibaren idare tarafindan belirlenecek bir süre içerisinde, idare 
istekleri dogrultusunda ve/veya Müteahhit sorumluluklari çerçevesinde, düzeltme ihtiyaci 
gödügü konularda idare mutabakatini alip, gerekli proje revizyonlarini yaparak ve varsa eksik 
projeleri tamamlayarak idare onayina sunacaktir. Bu sirada, diger mekanik tesisat projeleri, 
elektrik tesisat projeleri ve deokrasyon projeleri ile uygunluk koordinasyonu da Müteahhit 
tarafindan gerçeklestirilecektir. 
2.2.2. Temel tasarim projelerine dayali olarak fiili uygulama detay resimleri (shop drawings) 
Müteahhit tarafindan, is programina uygun sekilde, diger tesisat ve insaat faaliyetleri ile 
koordine edilmis olarak hazirlanacak ve idareye onaylatildiktan sonra uygulamaya 
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geçilecektir. 
2.2.3. Bütün sihhi tesisat sistemi tamamlandiktan, test ve kabul edildikten sonra, fiili yerlesimi ve 
tesis seklini gösterir ‘as-built’ projeler hazirlanarak yeterli kadar nüshasi idareye verilecektir. 
2.2.4. Bütün sihhi tesisat sistemi tamamlandiktan, test ve kabul edildikten sonra, kurulmus tüm 
sistemlerin isletme bakim kilavuzlari paket halinde hazirlanarak idareye teslim edilecektir. 
2.2.5. Sistemlerde kullanilan tüm ekipman ve parçalarin test belgeleri, standartlara uygunluk 
belgeleri ve garanti belgeleri isin bitiminde dosyalanarak eksiksiz olarak idareye teslim 
edilecektir. 
2.2.6. Sihhi tesisat genel yerlesim düzeni proje ve detaylarda gösterildigi sekilde olacaktir. 
2.2.7. Sihhi tesisat genel yerlesim düzeni mimari ile koordine edilmis nihai tasarim projelerinde 
gösterildigi gibi olacaktir. 
2.2.8. Bu bölümde belirtilen tüm teçhizat, malzemeler ve armatürler, insaat sartnameleride izah 
edilenlere uygun olarak temin edilecek, idareye eksiksiz ve çalisir vaziyette bir sistem 
verilecektir. 
2.2.9. Her teçhizat ve armatür gereken bütün tespit plakalari, ankrajlari ve baglanti elemanlari ile 
birlikte temin edilecektir. Siva alti tespit plakalari korozyona dayanikli yüzeyli ve saglam yapili 
olacaktir. 
2.2.10. Bu sartnamede verilen tanimlar ve cihaz özellikleri, tasarim dokümanlarina ve kesif 
spesifikasyonlarina ek olarak yapilacak islerin genel mahiyetini tarif etmektedir. Burada 
tanimlanan bazi teçhizata nihai tasarimda gerek görülmedigi takdirde, tasarim 
dokümanlarinda öngörülen sistemler ve teçhizat esas alinacak, sartname öngörülen techizat 
için geçerli olacaktir. Burada verilenler ile kesif spesifikasyonlari ve/veya tasarim dokümanlari 
arasinda herhangi bir ikilem söz konusu oldugunda, Idare’nin karar ve onayina göre haraket 
edilecektir. Idare’nin lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
2.2. Standartlar 
Tüm tasarim hesaplari ve revizyonlarinda, malzeme seçimlerinde, uygulamada, sistem imalat 
ve montajinda, isletmeye alma çalismalarinda asagida belirtilen yerel sartnameler, standartlar 
ve dokümantasyon esas alinacak, sistemlerin kabulünde kriter kabul edilecektir. Asagida 
listesi verilen standartlar ve yayinlar arasinda bir çeliski oldugunda, hangisinin uygulanacagina 
idare tarafindan karar verilecektir. 
Bayindirlik Bakanligi ‘Yapi Isleri Makina Tesisati Genel Teknik Tartnamesi’ 
Türk Standartlari, öncelikle; 
TS 6 Musluklar 
TS 10 Pissu Tesisati Kirdöküm Borular ve Baglanti Parçalari 
TS 11 Boru Baglanti Parçalari 
TS 15 Su Tesisati Vanalari 
TS 274 Sert PVC Içme Suyu Borulari ve Boru Baglanti Parçalari 
TS 275 Sert PVC Pissy Borulari ve Boru Baglanti Parçalari 
TS 301 Dikisli, Dikissiz, Vidali, Çelik Borular 
TS 326 Sifonlar 
TS 327 Döküm Süzgeçler 
TS 380 Genel Amaçli Dikissiz Bakir Borular 
TS 2296 Bakir Boru Rakorlari 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartlari 
ASPE (American Society of Plumbing Engineers) Standartlari 
ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartlari 
NFPA (National Fire Protection Association) Standartlari 
DIN (Deutche Industrie Normen) Standartlari 
Malzemelerin ve teçhizatin Bayindirlik Bakanligi Sartnemeleri veya Türk Standartlari Enstitüsü 
tarafindan aranan sartlara uygun olacagi belirtilmisse, Müteahhit bu sartnamenin bu bölümü 
ile temin edilecek kalemlerin, mevzu bahis sartlari sagladigini kanitlayan üreticiden alinmis bir 
belge verecektir. 
2.3. Onaya Sunulacaklar 
2.3.1. Herhangi bir malzeme, armatür veya teçhizat satin alinmadan önce, Müteahhit imalatçi adi ve 
adresi; katalog numaralari kapsayan malzeme armatür ve teçhizat listesini onaylanmak üzere 
Idare’ye verilecektir. 
2.3.2. Listeler, tam ve kullanisli bir tesisat için gerekli malzemeler armatürlerin ve teçhizatin tüm 
parçalarini da gösterecek sekilde, yeteri kadar detayli olacaktir. Müteahhit çesitli kalemler 
hakkinda istenilen diger detayli bilgileri de temin edecektir. 
2.3.3. Malzeme onayinda imalatçinin basili yayinlari esas alinacaktir. sartname hususlarina uygun 
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olmayan malzemeler, armatürler ve teçhizat reddedilebilir. Müteahhit, sartnamelere uymayan 
herhangi bir istisnanin, sartnamelere uygun olmayan tüm özelliklerinin tam açiklanmasini 
içeren bir rapor sunacaktir. Böyle bir raporun verilmemesi, o teçhizatin, sartnamelerdeki tüm 
kosullarini sagladigi sekilde yorumlanacak ve bu sekilde degerlendirilecektir. 
2.3.4. Sartnamelerin bu bölümü veya tamami ile ilgili olan, bu ihale kapsaminda temin ve tesis edilen 
tüm malzemeler, armatürler ve teçhizat sözlesmede tanimlanan kalite ve adi geçen 
malzemeler, armatürler ve teçhizatin imalat ve/veya üretimiyle ugrasan taninmis bir imalatçinin 
kabul edilebilen ürünü olacaktir. 
2.3.5. Projelerde ve bu sartnamelerde belirtilen çesitli kalemlerin imalatçi isimleri ve model 
numaralarina verilen tüm referanslar Idare tarafindan saptanan kalitede, performans, 
projelendirme, tesis etme ve imalat standardini belirtmek amaciyla verilmistir. Farkli 
imalatçilarin performans verileri, teçhizatin çikis degerleri vb. malzeme listelerinde “veya 
esdegeri” sözcükleri bulunan bir malzemenin kullanilmasi veya bir baska malzeme yerine 
geçmesi için yeterli degildir. Imalatçisi belirtilmeden istenmis malzemeler armatürler ve 
teçhizat, Müteahhit tarafindan, kullanilacaklari amaca uygun ve en üst kalitede olanlardan 
seçilerek temin edilecektir. Idare, uygun olmadigina ya da düsük kalitede olduguna kanaat 
getirdigi malzemeleri ya da teçhizati reddetme yetkisine sahiptir. 
2.3.6. Bu sartname ile temin edilerek teçhizat ve malzemeler imalatçilarin arzulanan standartlara 
uyumlu olacaktir. Ayni sinif teçhizattan iki ya da daha fazlasina ihtiyaç duyuldugunda, hepsi 
bir tek imalatçinin üretimi olacak; fakat, teçhizatin tüm parçalarinin ayni imalatçiya ait olmasi 
sarti aranmayacaktir. 
2.4. Sistem Tanimlari 
2.4.1. Altyapi Sistemleri 
2.4.1.1. Su ve drenaj borulari bina disinda ana hatlara baglanacaklari noktalara kadar uzatilacak ve 
baglanti sonradan yapilacaksa, yapilacak baglantilar esnasinda tekrar açilmak üzere agiz 
kisimlarina tapa ya da kapak takilacaktir. 
2.4.1.2. Servis hatlari toprak donma seviyesinin altinda dösenecektir. Borularin ana sebekeye olan 
baglantilari yapilmadan kanallar kapatilmis veya boru hatlari bir baska yöntemle örtülmüsse 
her sihhi tesisat servis hattinin agiz kisimlarinin yerlesimleri kaziklarla isaretlenerek veya bir 
baska kabul edilebilir yöntemle belirlenecektir. 
2.4.2. Pissu, Drenaj ve Havalik Tesisati 
2.4.2.1. Boru Özellikleri 
2.4.2.1.1. Yeralti ve mutfak pissu tesisatı, bina dışındaki pis su rogarına kadar muflu geçmeli WAVIN 
plastik boru olacaktir. Yerüstündeki pissu hatlarında, drenaj hatlarinda ve islak hacimlerdeki havalik 
Borularinda kalın etli PVC boru kullanılacaktır. 
2.4.2.1.2. Kuru havalik borulari 10 Atü’ye dayanikli PVC plastik boru olacaktir. 
2.4.2.1.3. Asit kullanilan teçhizata yapilan baglantilarda kullanilan pissu ve drenaj hatlari aside 
dayanikli tip borudan imal edilecektir. 
2.4.2.2. Borulama Uygulamalari 
2.4.2.2.1. Yatay pissu borularina mümkün olan yerlerde 2 cm/m egim verilecektir. Fakat hiçbir 
durumda 1 cm/m’den az olmayacaktir. 
2.4.2.2.2. Ana pissu havalik borulari genlesme ihtiyaci saglanacak sekilde tesis edilecek ve aksi 
belirtilmemisse çati seviyesine ya da yukarisina kadar uzatilacaklardir. Mümkün olan 
yerlerde, çati bosluklarindaki iki veya daha fazla havalik borusu birlestirilip tek boru halinde 
çatiya kadar uzatilacaktir. 
2.4.2.2.3. Çati bosluklarindan geçecek havalik borulari; çati alti yüzeyine mümkün oldugu kadar yakin 
ve yatay boru uzantilari havalandirma bacalarina asagiya dogru egimli olacak sekilde sifon teskil 
edilmeden ve istenilen boru ekleme parçalari kullanilarak dösenecektir. 
2.4.2.2.4. Düsey havalik borulari havalandirmasi yapilmis armatürler üzerinde tek bir havalik kolonuna 
baglanabilir. 
2.4.2.2.5. Herhangi bir armatürden veya armatür boru hattindan gelen havalik devre borusu diger 
armatürlerden gelen havalik hattina baglandiginda, baglanti herhangi bir havalik borusunun 
pissu borusu gibi kullanilmasini önlemek için en yüksekteki armatürün tasma seviyesi 
çemberinden en az 15 cm yüksekte olacaktir. Iki ya da daha fazla armatürün bosaldigi yatay 
pissu hatlari, armatürün ayri olarak havalandirilmasi belirtilmemisse; ortak havalik borulari ile 
teçhiz edileceklerdir. 
2.4.2.2.6. Bina içindeki muflu pissu borulari dösemenin toprak üzerinde oldugu yerlerde en düsük 
seviyeli dösemeden 15 cm, en düsük seviyeli dösemenin kendinden tasiyicili olmasi halinde 
ise topraktan 15 cm yukariya uzatilacaktir. 
2.4.2.2.7. Pissu ve drenaj borularindaki çap degisikligi redüksiyonlu ekleme parçalariyla yapilacaktir. 
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Tam yön degistirmeler, sihhi tesisat türlerinin dikey borularda kullanilmasi haricinde 45 derece 
Y, yarim Y, uzun dönüslü 1/4, 1/6, 1/8 veya 1/16 dirseklerin uygun kullanimi ile yapilacaktir. 
Kisa çeyrek kavisler veya dirsekler, yataydan dikeye olan akis yönü degisikliklerinin oldugu 
yerlerde ve tuvaletlerin bosaldigi yerlerdeki pissu hatlarinda kullanilabilir. Yer kisitlamasi 
nedeniyle herhangi baska bir yerde kisa yari çapli dirseklerin kullanilmasi gerektiginde 
montajdan önce Idare’nin onayi alinacaktir. 
2.4.2.2.8. Muflu savurma pik veya WAVIN plastik pissu ve havalik borularindaki baglantilar veya bu 
borular ile disli borular arasindaki baglantilar ve sizdirmazlik bilezikleri standartlara uygun imal 
edilecektir. 
2.4.2.2.9. Disli baglantilarda sadece erkek dise uygulanmis asgari 12 mm genisligindeki teflon bant 
kullanilacaktir. Disli borular ile pissu borulari arasindaki baglantilar dökme demir boru 
baglantilarinin benzeri olacak ve disli borularda bilezik veya vidalanmis yarim kaplim 
kullanilacaktir. 
2.4.2.2.10. Kursun borular ile armatürler, veya, kursun borular ile ekleme parçalari arasindaki 
baglantilar, 
her iki tarafinda 2 cm’den az olmayacak sekilde açik yüzeyi olan ve en kalin bölümünün 
kalinligi 1 cm’den az olmayan tamamen kursumlu baglantilar olacaktir. 
2.4.2.3. Temizleme Kapaklari 
Temizleme kapaklari, çizimlerde gösterildigi gibi olacaktir. Temizleme kapaklari 10 cm’den 
daha genisleri istenmedikçe borularla ayni ölçüde olacaktir. Pissu baglantilarina takilmis 
temizleme delikleri kolaylikla ulasilabilen bir yere veya çizimlerde belirtilen yerlere monte 
edilecektir. 
2.4.2.4. Boru Etekleri 
Çatidan disari uzanan havalik borularina çizimlerde gösterilen biçimde boru etegi yapilacaktir. 
Boru etegi havalik borusundan itibaren her yöne en az 30 cm uzanacaktir. 
2.4.2.5. Sifonlar 
Drenaj sistemine baglanti gerektiren her armatür ve her parça teçhizat bir sifon ile teçhiz 
edilecektir. Sifonlar armatürler ile birliktte temin edilecek sekilde belirtilecektir. Her bir sifon 
armatüre mümkün oldugu kadar yakin yerlestirilecek ve hiç bir armatüre çift sifon 
baglanmayacaktir. Sifonlar krome olacaktir. 
2.4.2.6. Drenler 
2.4.2.6.1. Yer süzgeçleri yüksek kaliteli, saglam, sert ve ince damarli madenden yapilmis olacaktir. 
2.4.2.6.2. Dökümler deliksiz, gözeneksiz, pütürsüz olacak, asiri büzüsme, çatlaklar veya baska 
kusurlar bulunmayacak, iç ve dis yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olacaktir. Dökümlerde tamirat, 
saplama kaynak veya yakma islemi yapilmayacaktir. 
2.4.2.6.3. Yer süzgeçleri çizimlerde gösterilen yerlere yerlestirilecektir. Çizimlerde baskaca 
belirtilmemisse, yer süzgeçleri alt çikisin çapi 70 mm olacaktir. 
2.4.2.6.4. Dolayli drenler, yekpare sepet süzgeçli bir yer süzgecine veya sepet süzgeçli ve uygun 
olarak sifon takilmis bir kaba bosaltilacaktir. 
2.4.3. Kullanma Suyu Tesisati 
2.4.3.1. Boru Özellikleri 
2.4.3.1.1. Tüm polipropilen borular ve ekleme parçalari, çelik borular ve ekleme parçalari, bakir borular 
ve ekleme parçalari tasarim çizimlerinde belirtilen yerlerde ve tasarim dokümantasyonunda 
belirtilen sekilde kullanilacaktir. 
2.4.3.2. Borulama Uygulamalari 
2.4.3.2.1. Bina içine giren servis hattinin uygun bir düsük noktasina ir sürgülü vana ve drenaj tesis 
edilecektir. Sirkülasyon sicak su hatti olarak gösterildigi zaman borular, vanalar ve ekleme 
parçalari sicak su borulari için belirtilen hususlara uygun olarak tesis edileceklerdir. Hidrolikli 
boru bükme aletleri ile yapilan bükmeler kabul edilmeyecektir. 
2.4.3.2.2. Boru güzergahlari çizimlerde belirtildigi gibi olacaktir. Borular, bina içerisinde alinmis ölçülere 
göre dogru olarak kesilerek yerlerine bükülmeden tespit edilecektir. Binanin yapisal 
kisimlarinin zayiflatilmasina dikkat edilecektir. Yapisal ve tesis sartlarinin gerektirebilecegi gibi 
servis hattindan gelen tali borular, ana sebekenin üst, alt ya da yan tarafindan uygun boru 
ekleme parçalari kullanilarak alinabilir. 
2.4.3.2.3. Servis borusu vanalari ve ekleme parçalari farkli yüzeylerdeki bitmis yüzeyler arasinda 12 
mm’den az olmayacak bir mesafeye izin verecegi sekilde diger is ve servislerden uygun bir 
uzaklikta olacaktir. Çizimlerde özellikleri belirtilmemisse veya Idare tarafindan yazili olarak 
onaylanmadikça hiç bir su borusu dösemelere gömülmeyecektir. Borularda çap degisiklikleri 
redüksiyonlu ekleme parçalari ile yapilacaktir. Uzun vidalar ve mansonlar kullanilmayacaktir. 
Çizimlerde baskaca belirtilmemis ya da gösterilmemisse yer üstü borular bina hatlarina 
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paralel dötenecektir. 
2.4.3.2.4. Çizimlerde belirtilmis olan boru drenajlari, yenilenebilir diskleri ve 3/4 inch nipelleri olan 1/2 
inch glob vanalari içerecektir. Su borularinin düsük noktalarina ilave drenajlar yerlestirilecek ve 
bütün borular drenaj, noktalarina dogru egimli olacaktir. 
2.4.3.2.5. Borular genlesme ve büzülmesi için gerekli tolerans verilecektir. Uzunlugu 15 m’yi asan 
yatay borular, duvara veya tasiyiciya kabul edilebilir bir teknikle mesnetlenecektir. 
2.4.3.2.6. Her tali boru baglantisi ve çizimlerde özellikle gösterilmemis olan fakat gerekli görülen 
yerlere hava hazneleri temin edilecektir. Bunlar basligi ile birlikte 30 cm boyunda borudan ibaret 
olacaktir. Hazne borusu, tali besleme borusundan en az bir ölçü daha genis olacaktir. 
2.4.3.2.7. Disli borular kesildikten sonra ve dis açilmadan önce üzerlerindeki çapaklardan ve 
pürüzlerden arindirilacaktir. Vidali baglantilar, sadece erkek dislere uygulanan 12 mm genisligindeki 
teflon bant ile yapilacaktir. Disler tam açilacak ve baglanti tamamlandiktan sonra boru üzerinde en 
fazla 3 dis açikta kalacaktir. sizintiyi önleme amaciyla vidali baglantilara kalafat macunu 
uygulanmasina izin verilmeyecektir. Ayirma gerektiren yerlere rakor takilacaktir. Rakor 
takilacak borularda, rakorlar boru uçlarindan itibaren esit araliklarla yerlestirilecektir. Tali 
baglantilarin kolon ve ana hat ile birlesim yerlerinde mafsalli baglantilar kullanilacaktir. 
2.4.3.2.8. Kursun baglantilar, çenenin yiv içerisinde oturtulmasi ve baglantinin jüt ile sarilmasi, iyice 
sikistirilmasi ve böylece kursun için 5 cm bir derinlik birakilmasi ile yapilacaktir. Her bir 
baglanti, döküm potasindan bir kesintisiz dökme ile yapilacaktir. Baglantilar tüm olarak 
dökülecek ve sonra uygun genislik ve biçime getirmek için macunlama aletleriyle en az üç 
kez iyice raybalanacaktir. 
2.4.3.2.9. Genisletilmis, kaynakli ve lehimli boru birlesmelerinde, borular düzgünce kesilecek ve 
çapaklari temizlenecektir. Kaynak yapilmadan önce ekleme parçalarinin iç yüzü ile boru 
agizlarinin dis kismi tel ile iyice temizlenecektir. Taslama bezi veya zimpara kagidi kabul 
edilmez. Baglanti yapilirken ekleme parçalarinin ve soguk çekilmis borularin yumusamasini 
önlemek için dikkat edilecektir. Montaj, imalatçinin talimatlarina uygun olarak ehliyetli 
elemanlar tarafindan yapilacaktir. Dirsek yapmak için borularin açili kesilerek baglanmasina 
Tbaglantilar için düz giden borularin delinmesine izin verilmeyecektir. Lehimli ekleme 
parçalarinin baglantilari gümüs kaynagi ile yapilacaktir. Isin korozyona mukavim kaynak özlü 
lehim kullanilmasina izin verilmeyecektir. 
2.4.3.3. Vanalar 
2.4.3.3.1. Her armatüre giden su hattina bir kapama vanasi takilacaktir. Boru hatlari, kolonlar, tali ve 
ana borularla ilgili çizimlerde belirtilen vanalar bu sartnameye uygun olacaktir. Sicak su depolama 
tanklarina olan su boru baglantisi sürgülü vana ile yapilacak ve sirkülasyon dönüs 
baglantisinda sürgülü ve tek yönlü vana bulunacaktir. 
2.4.3.3.2. Hiç bir vana, milli yatay boru hattinin altinda kalacak sekilde takilmayacaktir. Akis kontrolu 
için glob vana kullanilacak yerler hariç, çizimlerde ayrica belirtilmemisse bütün vanalar küresel 
tip olacaktir. 3 inç ve daha küçük vanalarin gövdesi ve tesbit kisimlari prinçten, agiz kisimlari 
ise vidali ya da flansli olacaktir. 
2.4.3.4. Termometreler 
2.4.3.4.1. Sicak su isiticisina baglanmis hem iç hem de dis içme suyu hatlarida çubuk tipi 
termometreler saglanacaktir. 
2.4.3.4.2. Termometrelerin en düsük 7 derece C’den 121 derece C’a kadar bir sicaklik araligi olacaktir. 
2.4.3.4.3. Bütün termometreler sistemin çalismasini kesmeden servis yapmaya izin verecek sekilde 
termometre kiliflari içerisine monte edilecektir. Bütün termometreler, ayakta ve çiplak gözle 
okunabilecek bir durumda monte edilmelidirler. 
2.4.3.4.4. Sicak suyun, depolama tankina (sicak su isiticisi) yerlestirilmis sicak sudan sicak su elde 
edilen esanjörler tarafindan isitilmasi durumunda hem ilk isi kaynagi beslemesine ve hem de 
hatlar arasina içme suyu hatlarindaki ile ayni tipte olan termometreler saglanacak ve ayni 
yöntemle takilacaktir. 
2.4.3.5. Basinç Göstergesi 
Binaya giden soguk su besleme hattinda, bir basinç göstergesi olacaktir. Bu gösterge 
döseme üzerinde ayakta dururken okunabilecek tekilde monte edilecektir. 
2.4.3.6. Rakorlar 
2.4.3.6.1. Çapi 2 inç ve daha küçük demir borularindaki rakorlar damper dökme demir olacaktir. Çapi 
21/2 inç ve daha büyük su borularindaki rakorlar flansli tip ve galvanizli dökme demirden 
olacaktir. 
2.4.3.6.2. Flansli rakorlarda kullanilacak contalar en iyi kalite elyaf, plastik ya da deriden olacaktir. 
Rakorlar duvar, tavan veya bölmelerin içine gömülmeyecektir. Bakir borularda kullanilacak 
rakorlar bakir ya da prinç olacaktir. 
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2.4.3.7. Hortum Musluklari 
Hortum musluklari, 1/2 inch disli erkek girisli, altigen döndürme çikintisi olan, 3/4 inch hortum 
baglantili piriç olacak ve koruyucu sap veya anahtari olacak ve belirtilen noktalarda yerden 
yaklasik 75 cm yükseklikte tesis edilecektir. 
2.4.3.8. Izolasyon 
2.4.3.8.1. Bu bölümde belirtilen husular diger ilgili bölümlerde belirtilenlere bir ek niteligindedir. 
2.4.3.8.2. Boru izolasyonu çizimlerde gösterilen, tasarim dokümantasyonunda öngörülen ve bu 
sartnamenin ilgili bölümerinde belirtilen sekilde yapilacaktir. 
2.4.3.8.3. Tüm su borulari gerekli testler tamamlandiktan sonra, temizlenip örtü ile kaplanacaktir. 
2.4.3.8.4. Boru örtüsü prefabrik cam yünü izolasyonu ve yeterli kalinlikta olacaktir. 
2.4.3.8.5. Bitmis odalara dösenmis armatürlere giden açiktaki tali borularda 45 cm araliklarla örtü 
üzerine yerlestirilmis çelik destek bandlari olacak ve aksi belirtilmedikçe 19 mm genisliginde 
ve 0.8 mm kalinliginda vernikli çelik olacaktir. 
2.4.3.8.6. Boru askilarinin bulundugu yerlerde örtü düzgün olarak yapilacaktir. Armatür tali borularinin 
açikta oldugu ve yukaridan asagiya indigi yerlerde örtü, düsey borularda yerden 2 m 
yükseklikte bitecek ve bu noktadan itibaren armatürlere giden besleme hatlari örtü ile 
kaplanmayacaktir. 
2.4.3.8.7. Hiç bir çesit rakor örtü ile kaplanmayacak ve örtü rakorlarin her iki ucunda plastik malzeme 
ile düzgünce sona erdirilecektir. 
2.4.4. Boru Kovanlari, Askilar ve Destekler 
2.4.4.1. Genel Tanimlar 
2.4.4.1.1. Boru kovanlari, askilar ve armatür destekleri tesis edilecek ve müteahhit bunlarin uygun ve 
kalici bir biçimde yerine konmasindan sorumlu olacaktir. 
2.4.4.1.2. Borularin temellerden, kirislerden veya pervazlardan geçisine, eger çizimlerde 
belirtilmemisse, izin verilmeyecektir. 
2.4.4.1.3. Eger bir borunun temellerden, kirislerden veya pervazlardan geçmesine izin verilecek olursa, 
bu beton elemanlarin yapimi sirasinda, yerine uygun ölçüde bir kovan yerlestirilecektir. 
2.4.4.1.4. Borularin çelik kiris ve pervazlardan geçmesi halinde açiklik, çizimlerdeki detaylara uygun 
olarak veya Idare’nin onayladigi gibi takviye edilecektir. 
2.4.4.2. Boru Kovanlari 
2.4.4.2.1. Boru kovanlari, kovan ile içinden geçen boru arasinda 6 mm bosluk olacak sekilde, yerine 
iyice tesbit edilmis dökme demir, dövme demir veya çelik olacaktir. 
2.4.4.2.2. Duvarlardan ve dösemeden geçen tüm borular için boru kovanlari saglanacaktir. 
2.4.4.2.3. Borularin temellerden geçtigi yerlerde tesis edildikleri borularin çapindan en az 10 cm büyük 
olacaktir. Borular için kovanlar ve muhafazlar, askilar için takozlar ve benzeri donanim burada 
belirtildigi gibi, tüm insaatta saglanacaktir. 
2.4.4.2.4. Bina yapisinda kesme ancak Idare'nin izni ile yapilabilecek ve daha sonra bu kisimlar ilk 
duruma uygun olarak tamir edilecektir. 
2.4.4.2.5. Isin uygun olarak tesisi için gerekli muhafaza ve açikliklarin yer ve ölçülerine önceden karar 
verilecek ve tesisatin montaji sirasinda bunlar saglanacaktir. 
2.4.4.2.6. Borularin, beton kirisler veya yangina karsi koruyucu, özelligi olan beton yapilardan geçtigi 
yerlerde dövme demir veya çelik borudan yapilmis olan boru kovani kullanilacaktir. Boru 
kovanlari ile döseme içinden geçen borular arasindaki ekler su geçirmez bir biçimde tesis 
edilecektir. Döseme içinden geçen boru kovanlari, döseme yüzeyinden itibaren 2.5 cm’den az 
olmamak üzere uzatilacaktir. 
2.4.4.2.7. Borularin su tecrit tabakalarindan geçtigi yerlerde etekli boru kovanlari kullanilacaktir. Boru 
kovanlari tek parçali bir etek flansi veya etekli bir koruyucu plakanin tutturulabilecegi veya 
kaynaklanabilecegi bir kelepçe ile birlikte saglanacaktir. Koruyucu plaka 2 kg’den agir 
olmayacak, borudan 20 cm’den az olmamak üzere uzatilacak ve su sizdirmaz zar üzerine 
iyice oturtulacaktir. Boru kovani ile boru arasindaki bosluk, salmastra üstüpü conta 
yerlestirilmesi ve kalan boslugun kursun ile doldurulmasi ve iyice kalafatlanmasi ile su 
sizdirmaz hale getirilecektir. etekler, en az 10 cm yükseklikte olacaktir. 
2.4.4.3. Boru Askilari, Geçmeler ve Destekler 
2.4.4.3.1. Yukaridan geçen yatay borular, ortasina yakin yerden onaylanmis, saglam, ayarlanabilen 
dövme demir boru askilari ile asilacaktir. Dikey boru hatlarida destek için 6 m’den daha az 
açiklikta yerlestirilmis dövme demir klapalar veya bilezikler olacaktir. 
2.4.4.3.2. Krom kaplanmis borular istenilen yerlerde, yüzeyi boruya uyacak sekilde islenmis pirinç 
döküm desteklerle askiya alinacaktir. Askilar ve bilezikler, desteklenen borunun agirligi ile 
orantili büyüklükte olacaktir. Zincir, kusak, delikli kusak ve tel askilara izin verilmeyecektir. 
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2.4.4.3.3. Her bir boru için ayri bir aski kullanilmasi yerine, belirtilen yerlerde tarapez askilar 
kullanilabilir. Bütün askilarin kisa bir gergi mekanizmasi veya baska bir ayar elemani olacaktir. Askilar, 
borulari sökmeden, serit ve askinin sökülüp takilmasina izin verecek sekilde yapilmis olacaktir. 
2.4.4.3.4. Geçmeler, dökme demir veya çelik döküm veya montaj sonrasi civata kafasini veya somunu 
alabilecek tipte olacak yatay bir yönde ayarlanmasina izin verecek ve betonun dökülmesinden 
tesis edilecektir. Boru destekleri, Idare’nin yazili olarak onayladigi bir yöntemle tesis 
edilecektir. Yatay borularda destekler arasindaki en büyük açiklik asagidaki tabloda gösterilen 
açikliklari geçmeyecektir. 
Çelik Boru 
Bakir Boru 
Boru Anma Çapi, inç/mm 
En Fazla Açiklik, m Boru Anma Çapi, inç/mm 
En Fazla Açiklik, m 
0.5/45 1.5 0.5/12 1.5 
0.75/20 1.8 0.75/20 1.5 
1.0/25 2.1 1.0/25 1.5 
1.5/40 2.7 1.25/32 2.1 
2.0/50 3.0 1.5/38 2.4 
2.5/65 3.4 2.0/50 2.4 
3.0/80 3.6 2.5/65 2.7 
3.5/90 3.9 3.0/76 3.0 
4.0/100 4.3 3.5/90 3.4 
4.0/100 3.6 
2.4.5. Armatür ve Teçhizat için Destekler ve Tespit Eleman lari 
2.4.5.1. Armatürler ve teçhizat uygun bir yöntem ile desteklenip baglanacaktirlar. Armatürler ve 
teçhizat, beton yada kargir duvarlara tutturulduklari yerlerde pirinç civatalar veya kursun ya da 
paslanmaz dayanikli metal gömlek tipi tesbit elemanlari için de makina vidalari veya pirinç 
genlesme gömlekleri ile baglanacaktir. 
2.4.5.2. Genlesme vidalari, 3/8 inch pirinç civatalar ve sert beton yada kargir yapiya en az 7.5 cm 
girecek uzunlukta olacaktir. Geçmeler bitmis duvar yüzeyi ile hem zemin olacak ve armatürler 
takildiginda tamamen gömülmüs olacaktir. 
2.4.5.3. Armatürlerin ahsap bölmelere tesbit edilecegi yerlerde, armatürler ve teçhizat, pirinç yada 
krom agaç vidalari ile baglanacaktir. Agaç vidalarin kullanildigi yerlerde vidalar, agaç geçmeler 
veya dikmeler arasindaki dolu parçalar gibi yekpare ahsaplara tatmin edilecektir. 
2.4.5.4. Birlestirme civatalari arkalarida pul veya rondelalar ile birlikte temin edilecek ve baslar, 
somunlar ve rodelalar siva altinda kalacak sekilde ayarlanacaktir. Açiktaki civata baslari ve 
somunlar tepeleri yuvarlak olarak islenmis altigen olacak ve somunlar civatalarin uçlarini 
gördükleri yerlerde gizlemek için krom kapli gömme basli olacaklardir. Açiktan somunlar ve 
vida baslari krom kapli pirinç rondelalar ile saglanacaklardir. 
2.4.6. Döseme, Duvar ve Tavan Plakalari 
Örtülmemis, açiktaki borular dösemelerden, bitmis duvarlardan ve tavanlardan geçtikleri 
yerlerde plakalarla (rozetlerle) birlikte tesis edilecektir. Plakalarin en küçük ölçüleri boru 
çapindan en az 3.8 cm’den daha büyük borularin etrafindaki delikleri tamamen kapatacak 
sekilde yeterli büyüklükte olacaktir. 
2.4.7. Boya Isleri 
Döseme içine veya döseme boyunca tesis edilen borularin tüm dis yüzeyleri bir kat bitüm 
esasli aside dayanikli boya ile boyanacaktir. Boru askilari, destekler ve bütün gömülü demir 
isleri iyice temizlenecek ve bir kat asfaltli vernik uygulanacaktir. Açiktaki borularin, boru 
kaplamalarinin askilarin, desteklerin ve diger demir islerinin son kat boyasi sartnamenin ilgili 
bölümlerinde belirtilenlere uygun olacaktir. 
2.4.8. Armatür ve Armatür Donanim Tipleri 
2.4.8.1. Genel Sartlar 
Burada belirtilen tipteki armatürler, aksi belirtilmedikçe tüm donanim ekleme parçalari ile 
birlikte temin ve tesis edileceklerdir. Klozetler ve pisuarlar haricindeki armatürlerin su besleme 
hatti pervaz üzerinde olacaktir. Besleme borulari pervaz altinda olan armatürler geri akis 
kesiciler veya su besleme hatti ile tasma seviyesi arasinda en az 5 cm hava boslugu olan bir 
su bosaltma tanki ile donatilacaktir.Rezervuar vanalari, uygun bir ön havalandirmali emit 
önleyici ile birlikte olmadikça tesis edilmeyecektir. Geri akis kesicilerinin detaylari Idare’ye 
yazili onay için sunulacaktir. Köse vanalari, düz hat vanalari veya batarya ile olan vanalar, 
armatürler ile birlikte temin ve tesis edilecektir. Tüm armatürler ve teçhizat için dösenen 
açiktaki ve besleme borulari, aksi belirtilmedikçe, duvarlardaki boru sistemine baglanacaktir. 
Döseme ve duvar plakalari ve musluk rozetleri, burada daha önce belirtildigi gibi olacaklardir. 
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Açiktaki armatür pervazlari ve ekleme parçalari, cilalanmis parlak yüzeyli krom kaplamali 
pirinç olacaktir. 
2.4.8.2. Çapraz Baglantilar 
Armatürler ve pervazlar, kirli suyun su besleme hattina geri akisini önleyecek sekilde 
tasarlanacaktir. 
2.4.8.3. Armatür Baglantilari 
Yer durumunun standard ekleme parçalarinin dökme demir döseme flansi ile birlikte 
kullanilmasina izin vermedigi yerlerde, özel küçük yari çapli ekleme parçalari temin 
edilecektir. Armatürlerin çanaklari ile pissu borularindaki flanslar arasindaki baglantilar, kloset 
montajinda kullanilan tipte bir madde veya conta kullanilarak kesin olarak gaz ve su sizdirmaz 
hale getirilecektir. Bu tip baglantilar için kauçuk conta veya macun kullanilmayacaktir. 
Civatalarin çapi en az 6.33 mm olacak ve krom kaplamali somun ve rondela ile teçhiz 
edileceklerdir. Çikis flansli armatürler, kloset montajinda kullanilan tipte bir madde veya conta 
ile birinci sinif bir baglanti yapmak için duvardan ve armatürden itibaren uygun bir uzakliga 
takilacaktir. Hiç bir armatür, onaylayincaya kadar takilmayacaktir. 
2.4.8.4. Armatürler 
Aksi belirtilmedikçe armatürler standard pervaz, ekleme parçalari ve aksesuarlari ile birlikte 
temin edileceklerdir. 
2.4.9. Boylerler 
2.4.9.1. Kullanilacak boyler, Türk Standartlari’nin istedigi bütün özelliklere sahip olacaktir. 
2.4.9.2. Kullanilacak boyler, yüksek teknoloji ürünü olacak, ilgili standartlara göre test edilmis ve 
onaylanmis olacaktir. 
2.4.9.3. Boyler cihazinin serpantinleri, formu icabi alt tarafta koniklestirilmis olacak, serpantin formu ve 
yerlesimi nedeniyle, boylerde tam bir isitma ve buna bagli olarak yüksek kullanim verimi 
saglanmis olmalidir. 
2.4.9.4. Boyler cihazinin serpantinleri emayeli olacak, depo iç cidarlari termos özelliginde yalitilmis 
olacaktir. 
2.4.9.5. Boyler temizligi önemli oldugundan boyler altinda bir temizleme kapagi bulunacaktir. 
2.4.9.6. Boyler, temizlik esnasinda kullanilmak üzerei altina yaklasik 10 lt lik bir kova girebeilecek 
ölçüde yükseltilerek ayaklar üzerine konumlandirilmis olacaktir. 
2.4.9.7. Boyler anodik olacak, orjinal izolasyon kalinliginda ve galvanizli muhafazali tipte ve havalik, 
sicak su çikis, isitici akiskan giris, dolasim giris, isitici akiskan çikis, soguk su giris ve 
bosaltma borulari ile birlikte temin edilecektir. 
2.4.9.8. Sicak su üretimi tipik boyler sistemleri ile saglanmiyorsa, muadili olarak kullanilan sistemin 
su isitma ve depolama olanaklari ve sistem kontrolü açisindan, burada ve sartnamenin diger 
bölümlerinde (örnegin esanjörler) belirtilenler dogrultusunda tasarlanmis, seçilmis, idarenin 
onayina gerekli tüm teknik dokümantasyon ve test belgeleri ile sunulmus ve Idare’nin onayini 
müteakip monte edilmit olamalidir. 
2.4.10. Hidrofor Setleri 
2.4.10.1. Kullanma suyunun basinçlandirilmasinda booster tip hidrofor seti kullanilacaktir. 
2.4.10.2. Hidrofor seti, DIN Standartlari’na göre imal edilmis, pompa sayisi degistirilebilen 
basinçlandirma ünitesi olacaktir. 
2.4.10.3. Hidrofor seti, sebekeden gelen suyu direkt veya ön depodan sonra basinçlanadirabilecek, 
basinca dayanikli pompalara haiz olacaktir. 
2.4.10.4. Pompalar bakim gerektirmeyen tip olacak, dönüs yönü serbest kayar bilezikli salmastra 
kullanilacak, pompalar yüksek verimli motorlar ile donatilacaktir. 
2.4.10.5. Her pompanin emis ve basis hattinda kesme vanasi ve çek valfi bulunacaktir. 
2.4.10.6. Geçerli standartlara uygun ve suya zarar vermeyecek diyaframi olan hidrofor basinçli tanki, 
basma hattinda olacak, devreyi açip kapamak için vir pressure switch öngörülecektir. 
2.4.10.7. Ana yük pompasinin devre disi birakilmasi, termostat vasitasi ile yapilacaktir. 
2.4.10.8. Tüm salterler ve kumanda elemanlari pompa panosunda birlestirilmis olacaktir. 
2.4.10.9. Pompa kumandalari ful otomatik olacaktir. 
2.4.10.10. Hidrofor seti; ana salteri, seçim salteri, sinyal lambalari, pompalarin susuz çelismamasi için 
koruma salteri, elektrik kaçagina emniyetli kontaklar, ariza bildirim elemanlari, gerekli 
kontaklar ve esnak baglanti elemanlari ile komple temin edilecektir. 
2.4.10.11. Hidrofor setinin emme ve basma hatları paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak, cihaz anti 
vibrasyon takozlu şase üzerine monte edilecektir. Hidroforun şasesi Ø14 mm kimyasal dübel ile 
zemine sabitlenecektir. 
2.4.10.12. Hidrofor seti, cihazın susuz çalışmaması için gerekli olacak tank içine monte edilebilen 
hissedici kablosu ile birlikte temin edilecektir. 
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2.4.10.13. Hidrofor seti sessiz ve sarsıntısız çalışacak, tesisatta sok oluşturmayacaktır. 
2.4.10.14. Hidrofor setinde, tesiste olması gereken alt ve üst basınç değerlerinin, seçilen pompa tipinin 
tanım eğrilerine uygun olarak basınç şalteri üzerinden ayarlanabilmesini sağlayan düzenek 
bulunacaktır. 
2.4.10.15. Çok pompalı hidrofor setleri DIN 1988 Standartları’na göre imal edilmiş olacaklar, pompalar 
birbirlerini otomatik olarak yedekleyebilecektir. 
2.4.10.16. Kullanılacak pompalar çok kademeli, dikey tip, normal emişli santrifüj özellikte olacaktır. 
2.4.10.17. Hidroforlar esas itibariyle, üst veya ayni seviyedeki bir depodan emiş yapacak tarzda, yani 
depodaki suyun pompaların emiş kolektörlerine serbestçe akabilecek biçimde monte 
edilmeli, veya diğer durumlarda muhakkak imalatçı firma önerileri doğrultusunda basınç 
düzenleyici önlemler alınmalıdır. 
2.4.10.18. Tesisatın ağırlığı kesinlikle hidrofor kolektörlerime taşıttırılmamalı, emiş be basma 
hatlarında herhangi bir kasıntı veya gerilim olmamalıdır. Bu nedenleri gerekli görülen yerlerde İdare’nin 
önerisini ve onayını müteakip kompansatör kullanılabilir. 
2.4.11. Su Yumu şatma Cihazları 
2.4.11.1. Su yumuşatma cihazının tuz kabı ve kazanları galvanizli saçtan imal edilecektir. 
2.4.11.2. Su yumuşatma cihazı tasarıma öngörülen şartlarda suyu sisteme sağlayabilecek güç ve 
kapasitede olacaktır. 
2.4.11.3. Su yumuşatma cihazı, kuvartz kum filtresi, sentetik reçinesi, gereğinde ters yıkamayı temin 
edebilecek tekilde uygun çapta galvanizli boru donanımı, bir tablo üzerine tertiplenmiş 
vanaları, giriş ve çekiç manometreleri, deney suyu alma muslukları ve su sayacı ile birlikte 
komple temin edilecektir. 
2.4.11.4. Su yumuşatma cihazı ile birlikte gerekli solüsyon büğeti şişesi de temin edilecektir. 
2.4.12. Aktif Karbon Filtreleri 
2.4.12.1. Suyun berrak ve tortusuz, tatsız ve kokusuz hale getirilmesi için, tasarımda öngörülen ve 
İdarenin istediği yerlerde aktif karbon filtreleri kullanılacaktır. 
2.4.12.2. Aktif karbon filtreleri otomatik ters yıkamalı tip olacaktır. 
2.4.12.3. Filtreler ASME Standartları ve/veya DIN Standartları’na göre imal edilmiş ve isletilebilir tip 
olacaktır. 
2.4.13. Ultraviyole Sterilizasyon Cihazları 
2.4.13.1. Suyun kimyasal madde kullanılmadan temizlenmesinin sağlanması gereken yerlerden 
tasarımın öngördüğü ve/veya İdare’nin istediği şekilde ultraviyole sterilizasyon cihazları 
kullanılacaktır. 
2.4.13.2. Cihazlar ASME Standartları ve/veya DIN Standartları’na göre imal edilmiş ve isletilebilir tip 
olacaktır. 
2.4.13.3. Cihazlar geçerli gıda normlarına uygun paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 
2.5. Muayene ve Testler 
2.5.1. Genel Tanımlar 
Kabulden önce Müteahhit, pissu havalık ve su boruları için gerekli testleri yapacak ve İdare 
tarafından onaylanacaktır. Yer altında bulunan borular üstleri örtülmeden önce test 
edileceklerdir. Testler için gerekli teçhizat, Mal Sahibi’ne hiç bir ek masraf çıkartmadan 
Müteahhit tarafından sağlanacaktır. 
2.5.2. Drenaj Sistemi Testi 
2.5.2.1. Su Testi 
Hem tüm drenaj sisteminin ve hem de havalık sisteminin gerekli olan tüm açıklıkları, tüm 
sistemin çatı üzerindeki havalık borusunun en üst seviyesine kadar su ile dolmasına izin 
verebilmesi için tapalarla tıkanacaktır. Sistem, bu suyu 10 cm’den daha fazla bir düşüş 
göstermemeksizin 30 dakika süre ile tutacaktır. Sistemin bir kısminin test edilmesi gereken 
yerlerde test tüm sistem için anlatıldığı gibi yapılacaktır. Ancak test edilmesi gereken en üst 
yatay hattın 3 cm üzerinde bir düşey boru döşenebilir ve uygun basıncı sağlamak için su ile 
doldurulabilir, veya istenen basıncı sürdürmek için bir pompa kullanılabilir. basınç 30 dakika 
süreyle muhafaza edilecektir. 
2.5.2.2. Hava Testleri 
Eğer testler hava ile yapılırsa bir basınçlı pompa ile 0.35 kg/cm² 15 (PSI)’den az olmayan bir 
basınç uygulanacak ve sızıntı olmadan en az 15 dakika muhafaza edilecektir. Hava testini 
yapmak için bir cıva sütunlu gösterge kullanılacaktır. 
2.5.3. Kullanma Suyu Sistemi Testi 
Kaba islerin bitimi üzerine ve armatürlerin ayarlanmasından önce tüm sıcak ve soğuk sistemi 
7 kg/cm² (100 PSI)’den az olmayan bir hidrostatik basınç altında test edilecektir ve tüm 
bağlantıların muayenesine izin vermek için 30 dakikadan az olmamak üzere bu basinçda su 
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sızdırmadığı kanıtlanacaktır. Montajın tamamlanmasından önce su borusu sisteminin bir 
kısminin gömülmesi gereken yerlerde bu kişim tüm sistem için belirtilen yöntemle ayrı olarak 
test edilecektir. 
2.5.4 Hatalı Is 
Eğer muayene veya test hata ortaya koyarsa bu hatalı is veya malzeme Mal Sahibi’ne hiç bir 
ek masraf çıkartmadan değiştirilecek ve istenen testler İdare tarafından kabul edilinceye kadar 
tekrarlanacaktır. Boruların onarımı yeni malzemelerle yapılacaktır. Disli bağlantı yerlerinin veya 
deliklerin macunla kapatılması uygun değildir. 
2.5.5. Temizlik ve Ayar 
İsin tamamlanmasından sonra tesisatın tümü iyice temizlenecektir. Teçhizat, borular, vanalar 
ve ekleme parçaları test için sistemin çalıştırılmasıyla birikebilecek yağ metal kırıntıları ve 
çamurdan temizlenecektir. Boru sisteminin uygun olarak temizlenmesinde Müteahhidin hatası 
yüzünden binanin bölümlerinde, yüzeylerinde veya teçhizatında meydana gelebilecek 
herhangi bir kesinti, renk değişimi veya diğer hasarlar, Mal Sahibi’ne herhangi bir masraf 
çıkartmadan Müteahhit tarafından onarılacaktır. İsin tamamlanmasından sonra sıcak su 
sistemi düzgün çalışacak şekilde ayarlanacak ve isin diğer bölümleri ile sessiz çalışacak 
şekilde ayarlanacaktır. Otomatik kontrol cihazları düzenli şekilde isleyecek şekilde 
ayarlanacaktır. 
2.6. diğer Hususlar 
2.6.1. Koordinasyon 
2.6.1.1. Beton Dö şeme ve Tavanlar 
Beton döşeme ve tavanların altına veya içine döşenecek tüm boru işlemleri beton dökülmeden 
önce uygun şekilde yerinde uygulanacak ve tespit edilecektir. Müteahhit, beton dökülmesi 
sırasında gömülü parçaları korumaktan sorumludur. 
2.6.1.2. Duvarlar 
2.6.1.2.1. Beton Duvarlar 
Borular, beton ve sıvanın yapımından önce yerleştirilecektir. Borular betonun dökülmesi 
sırasındaki hasarı önlemek için onaylanmış bir yöntemle kalıplara tutturulacaktır. 
2.6.1.2.2. Kagir Duvarlar 
Borular kagir ünitelere uyacak şekilde inşa edilecektir. 
2.6.1.2.3. Metal Bölme Duvarlar 
Borular duvar taşıyıcı sisteminin montajından sonra fakat duvar kaplamasından önce inşa 
edilecektir. 
2.6.1.3. Boru döşenmesi, servis kapaklarının yapılması vs. için yeni duvar, döşeme ve tavanlardaki 
kanalların kesilmesi kabul edilmez. 
2.6.1.4. Bütün borular uygun tarzda ısıl tecrid ve kondensasyon (Polietilen) tecridi yapılacaktır. 
2.6.2. Kesme ve Tamirat İsleri 
Tüm is dikkatli olarak ve zamanında planlanacak ve bina ile ilgili herhangi bir ek delme işlemi 
ancak İdare’nin yazılı izni ile olacaktır. Kesme işlemi dikkatli olarak yapılacaktır. Montaj için 
yapılan kesme işleminin bir sonucu olarak binalara, borulara, kablolara veya cihazlara gelecek 
zararlar ilgili konuda tecrübeli elemanlar tarafından idareye ek bir masraf çıkarmaksızın 
onarılacaktır. 
2.6.3. Armatürlerin, Malzemenin ve Teçhizatın Korunması 
Boru ağızları montaj süresince kapak veya tapa takılarak ya da diğer uygun bir yolla kapalı 
tutulacaktır. Armatür ve teçhizat sıkı bir şekilde örtülecek ve toza, suya, kimyasal maddelerin 
girmesine engel olunacak ve mekanik bir hasara karşı korunacaktır. İsin bitiminden sonra 
armatürler, malzemeler ve teçhizat iyice temizlenecek, ve iyi bir durumda İdare’ye teslim 
edilecektir. 
2.6.4. Sterilizasyon 
Tüm içme suyu sistemi milyonda 50 parçacıktan az olmamak üzere klor taşıyan çözelti ile 
iyice sterilize edilecektir. Klorlama malzemesi ya sıvı klor, ya kalsiyum hipoklorit veya 
klorlanmış kireç olacak veya İdare tarafından yazılı olarak onaylanan bir yöntemle tatbik 
edilecektir. Sterilize etme çözeltisinin tüm vana ve bataryaların bir kaç kez açılıp kapatıldığı 
zaman içerisinde, 24 saat süreyle sistemde kalmasına izin verilecektir. 
Arıtılmış suyun 24 saatlik zaman süresi sonunda en az 25 mg/lt artik madde taşıması 
gerekmektedir. Klor artığı genellikle besleme hattında o miktar veya milyonda 0.2 parçacık 
oluncaya kadar sistem temiz su ile çalkalanacaktır. Analizler daha fazla dezenfeksiyon 
gerekmediğini gösterinceye kadar su örneklerinin bakteriyolojik analizleri yapılacak ve sistemin 
sterilize edilmesi sağlanacaktır. 
3. ISITMA SISTEMLERI 
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3.1. Genel Tanımlar 
3.1.1. Müteahhit ısıtma sistemini nihai tasarım projelerinde ve ilgili dokümantasyonda belirtildiği 
şekilde tesis edecektir. Bu sırada diğer mekanik tesisat projeleri, elektrik tesisatı projeleri ve 
dekorasyon projeleri ile uygunluk koordinasyonu da Müteahhit tarafından gerçeklettirilecektir. 
3.1.2. Bu bölüm fuel-oil’li veya doğal gazlı, sıcak sulu, pompalı ısıtma sisteminin tamamını 
kapsamaktadır. Isıtma tesisatının genel yerleşim düzeni uygulama proje çizimlerinde 
gösterilmiştir. Tüm teçhizat, projelerde belirtilen düzende, teknik hacimlere ve geçiş 
noktalarına sığacak şekilde, cihazların tasarımda öngörülen performanslarını herhangi bir 
şekilde düşürmeyecek biçimde, müdahale, servis ve bakim hizmetlerinin kolaylıkla yerine 
getirilebilmeleri için yeterli ve idarece onaylanmış pay bırakılarak yerleştirilecektir. 
3.1.3. Orijinal proje çizimlerinde bir değişiklik yapılması gerekirse, Müteahhit çizimleri revize etmeden 
önce, bu revizyonun ve yapılacak değişikliklerin detaylarını ve sebeplerini mümkün olan en 
kısa sürede İdare’ye onay için iletecektir. Hiçbir değişiklik İdare’nin yazılı onayı olmadan 
yapılmayacaktır. 
3.1.4. Temel tasarım projelerine dayalı olarak fiili uygulama detay resimleri (shop drawings) 
Müteahhit tarafından, is programına uygun şekilde, diğer tesisat ve inşaat faaliyetleri ile 
koordine edilerek hazırlanacak ve idareye onaylatildiktan sonra uygulamaya geçilecektir. 
diğer mekanik tesisat projeleri, elektrik tesisati projeleri ve dekorasyon projeleri ile uygunluk 
koordinasyonu Müteahhit tarafından gerçeklestirilecektir. 
3.1.5. Bütün isitma sistemi tamamlandiktan, test ve kabul edildikten sonra, sistemlerim fiili 
yerlesimlerini ve tesis sekillerini gösterir ‘as-built’ projeler hazirlanarak yeteri kadar nüshasi 
idareye teslim edilecektir. 
3.1.6. Sistemlerde kullanilan tüm ekipman ve parçalarin test belgeleri, standartlara uygunluk 
belgeleri, ve garanti belgeleri, isin bitiminde dosyalanarak eksiksiz olarak idareye teslim 
edilecektir. 
3.1.7. Teçhizat ve malzemelerin kapasiteleri tasarım projelerinde ve dokümantasyonunda belirtilen 
seviyelerden daha düsük olmayacaktir. 
3.1.8. Her ana techizatta, tip veseri veya katalog numarasini, imalatçı ad ve adresini içeren bir plaka 
görünür vaziyette saglamca tespit edilmiş olacaktır. Yalniz distribütör bayii etiketi bulunmasi 
yeterli sayilmayacaktir. 
3.1.9. Malzeme ve teçhizat listesinin tasdik edilmesinden sonra en kisa zamanda Müteahhit bu 
listedeki her kalem teçhizat ve malzeme için yedek parça raporu verecektir. Bu raporda, 
yedek parça listesi, diğer imkanlar ve bunlarin en son birim fiyatlari; teçhizatin alinmasiyla 
ilave ücret ödenmeden teçhizat ile beraber verilen parçalarin ve proje geregi ayrica temin 
edilecek parçalarin listesini; 120 günlük verimli bir çalisma için imalatçı tarafından tavsiye 
edilen yeterli ilave sartnamenin garanti metninde içerilmis olan Müteahhidin sorumluluklarina 
bir müsamaha getirmemektedir. 
3.1.10. Sartnamenin bu bölümünde temin edilecek malzemeler bu tip üretim yapan imalatçinin 
standart katalog üretimlerinden ve isin ihaleye verildigi tarihten önce en az iki yildir ayni 
ortamda basariyla tatbik edilmiş ayni ölçülerde malzeme ve teçhizatin esi olacaklardir. Ayni 
tip teçhizattan iki ya da daha fazla gerektigi zaman bunlarin hepsi tek bir imalatçiya ait 
olacaktır. Ancak, sistemin her parçasinin ayni imalatçiya ait olması sart değildir. Teçhizat 
kalemlerinin gerekebilecek yedek parçalarinin saglanabilecegi en az 2 yil sürekli is yapan ve 
proje yerine en kisa mesafe içerisinde bulunan bir servis temin edilecektir. 
3.1.11. Müteahhit is yerini ziyaret ederek is detaylarini, çalisma kosullarini ve ölçümleri yerinde tahkik 
edecek, herhangi bir uyusmazlik söz konusu olursa ise baslamadan önce Kontrol’a 
bildirecektir. 
3.1.12. Bütün teçhizat tozlanmaya, kirlenmeye ve hava sartlari, nemlilik ve sicaklik degisimlerine 
karsi korunacak sekilde depolanacaktir. 
3.1.13. Teçhizatin her ana birimine, üzerinde imalatçi adini, adresini, katalog ve model numarasini 
içeren ve saglam bir sekilde tespit edilmis bir prinç levha asilacaktir. 
3.1.14. Ayni cins iki veya daha fazla cihaz istendigi yerlerde, bu cihazlar tek bir imalatçinin ürünleri 
olacaktir. Ancak sistemin tamamlayici parçalarinin ayni imalatçinin ürünü olmasina gerek 
yoktur. 
3.1.15. Bu sartnamede verilen tanimlar ve cihaz özellikleri, tasarim dokümanlarina ve kesif 
spesifikasyonlarina ek olarak yapilacak islerin genel mahiyetini tarif etmektedir. Burada 
tanimlanan bazi teçhizata nihai tasarimda gerek görülmedigi takdirde, tasarim 
dokümanlarinda öngörülen sistemler ve teçhizat esas alinacak, sartname öngörülen techizat 
için geçerli olacaktir. Burada verilenler ile kesif spesifikasyonlari ve/veya tasarim dokümanlari 
arasinda herhangi bir ikilem söz konusu oldugunda, Idare’nin karar ve onayina göre haraket 
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edilecektir. Idare’nin lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
3.2. Standartlar 
Tüm tasarim hesaplari ve revizyonlarinda, malzeme seçimlerinde, uygulamada, sistem imalat 
ve montajinda, isletmeye alma çalismalarinda asagida belirtilen yerel sartnameler, standartlar 
ve dokümantasyon esas alinacak, bunlar sistemlerin kabulünde esas kabul edilecektir. 
Asagida listesi verilen standartlar ve yayinlar arasinda bir çeliski oldugunda hangisinin 
uygulanacagina idare tarafindan karar verilecektir. 
Bayindirlik Bakanligi ‘Yapi Isleri Makina Tesisati Genel Teknik Sartnamesi’ 
Türk Standartlari, öncelikle; 
TS 11 Boru Baglanti Parçalari 
TS 15 Su Tesisat Vanalar 
TS 301 Dikisli, Dikissiz, Vidali, Çelik Borular 
TS 369 Dilimli Radyatörler ve Panel Radyatörler Standartlari 
TS 377 Kaynakli ve Silindirik Buhar Kazanlari 
TS 381 Dikissiz, Çelik, Isi ve Basinca Dayanikli Borular 
TS 416 Dikisli, Çelik, Genel Amaçli Borular 
TS 430 Dilimli Kir Döküm Kalorifer ve Sicak Su Kazanlari 
TS 444 Vanalar 
TS 457 Sivi, Gaz, Buhar için Kir Döküm Vanalar 
TS 458 Yapi Yakit Tanki (Bina Içi) 
TS 481 Kalorifer Kazanlari Doldurma ve Bosaltma Musluklari 
TS 494 Buhar Kazanlari Emniyet Ventilleri 
TS 497 Kaynakli Çelik Kalorifer Kazanlari 
TS 516 Sivi, Gaz, Buhar için Çelik Vanalar 
TS 549 Tek Yönlü Vanalar 
TS 579 Radyatörler için Vanalar ve Baglanti Parçalari 
TS 712 Yapi Yakit Tanki (Bina Disi) 
TS 713 Genlesme Deposu 
TS 736 Sicak Su Hazirlayicilar 
TS 901 Lifli Isi ve Ses Yalitim Malzemesi 
TS 1107 Radyatörler için Konsol ve Kelepçeler 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartlari 
ASPE (American Society of Plumbing Engineers) Standartlari 
ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartlari 
NFPA (National Fire Protection Agency) Standartlari 
DIN (Deutche Industrie Normen) Standartlari 
Malzemelerin ve teçhizatin Bayindirlik Bakanligi Sartnameleri veya Türk Stamdartlari 
Enstitüsü tarafindan aranan sartlara uygun olacagi belirtilmisse, Müteahhit bu sartnamenin bu 
bölümü ile temin edilecek kalemlerin, mevzi bahis sartlari sagladigini kanitlayan üreticiden 
alinmis bir belge verecektir. 
3.3. Onaya Sunulacaklar 
3.3.1. Uygunluk Belgesi 
Malzemelerinin ya da teçhizatin Türk Standartlari Enstitüsü ve/veya Bayindirlik Bakanligi’nca 
belirtilen husulara uygunlugunu kanitlayan belgeler verilecektir. Yukarda anilan müesseselerin 
listesinde olmak veya damgasini tasimak kabul edilme için yeterli sayilacaktir. Listede olmasi 
veya damgasini tasimasi yerine, onaylanmis ve resmen taninmis ve gerekli tüm islemleri 
yapabilecek yeterli teçhizata haiz bir test kurulusu tarafindan verilmis ve kalemlerin testlerinin 
yapilarak anilan müesseselerin sartlarini sagladiklarini belirten bir tasdikli belge verilebilir. 
Yukarida verilen hususlara ilaveten ayri bir alternatif olarak, imalatçinin tasdik edilmis test 
verilerine dayanan standart bir belge verilebilir. Imalatçi, teçhizatin Türk Standartlari Enstitüsü 
ve/veya Bayindirlik Bakanligi sartlarini sagladiklarini ve çizimlerde belirtilen kapasitelere uygun 
olduklarini bir belge ile beyan edecektir. Teçhizatin basinçli kaplar standartlarinda belirtilen 
tasarimi, imalati ve tesisi bu standartlara uygun olacaktir. 
3.3.2. Teknik Detaylar ve Imalat Resimleri 
Imalat resimleri özel kosullar kisminda belirtilenler dogrultusunda verilecek ve imalatçinin 
tanimlayici detaylari ve teknik açiklamalarini, performans cetvellerini ve egrilerini, katalog 
kesitlerini ve tesisat talimatlarini da içine almak üzere malzeme ve teçhizatin tam listesinden 
ibaret olacaktir. Imalat resimleri yukarda sözü edilen listeye ilaveten, kumanda ve bakim 
islemleri için gerekli olan mesafeyi de belirten planlari ve görüsleri, makina dairelerinin 
yerlesim planini, tasarim kosullarinda dengeli isitma için kapasite egrilerini ve limitlerini, 
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sistemin bir bütün halinde yüksek verimle fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir bir ünite 
halinde itleyecegini kanitlayan diger detaylari içerecektir. Borular ve teçhizat belirtilenler 
disinda bir yöntemle desteklenecekse, bu detaylara yükler, çerçeve, kelepçe, konsol ve diger 
destek tipleride dahil edilecektir. Kablo döseme semalarinda her eleman tanimlanmis ve bütün 
ara baglanti elemanlari gösterilmis olacaktir. Müteahhit tarafindan proje çizimlerinden farkli 
tatbikatlar gerekli görülürse projenin ilgili kismi ve nedenleri de dahil olmak üzere bu farkli 
hususlar imalat resimleri ile beraber verilecektir. Bu farkliliklar onaylanirsa dogabilecek ilave 
masraflar Müteahhit’e ait olacaktir. 
3.3.3. Çalistirma ve Bakim Talimatlari 
3.3.3.1. Sistemin harekete geçirilmesi, isletilmesi ve durdurulmasi için gereken islemleri madde 
madde açiklayan isletme talimatlari dört takim halinde temin edilecektir. Bu talimatlar 
teçhizatin model numarasi, servis el kitabi, parça listesi, bütün teçhizata ve bunlarin ana 
isleme prensiplerine iliskin detayli açiklamayi, imalatçi ad ve adresini de içine alacaktir. 
3.3.3.2. Bakim yöntemlerini, muhtemel arizalari ve tamiratlarini içeren bakim talimatlari dört set 
halinde temin edilecektir. Bu talimatlar tesis edilen sisteme iliskin semalari da içerecektir. 
3.3.3.3. Cam ya da lamine plastik çerçeve içine alinmis ve teçhizati boru sistemini, vanalari ve kontrol 
sirasini kapsayan tüm sistemin planini gösterir kablo sistemi ve kontrol semalarini içeren 
talimatlar belirtilen yerlere asilacaktir. Koruyucu bakim yöntemleri, normal emniyetli islemenin 
saglanmasi için sistemi kontrol etme metotlari ve sistemin emniyetle harekete geçirilmesi 
veya durdurulmasi için gereken islemlerin açiklamasini içeren kisaltilmis isleme talimatlari, 
daktilo ile yazilmis formda ya yukarida kablo ve kontrol sistemi semalari için yapilan 
çerçeveyle ayni tip çerçeve içine alinacak ve bu semalarin yanina asilacaktir. Semalar, 
talimatlar ve digerleri asilmadan evvel tasdik ettirilecektir. Bu çerçeveli talimatlar kati kabul 
testinden önce yerlerine asilmis olacaklardir. 
3.3.4. Performans Test Raporlari 
Sistemin tesisatinin ve testlerin tamamlanmasindan sonra her sistem bölümünün ayari için ve 
belirtilen performans kriterlerinin saglandiginin saptanmasi için isyerinde yapilan testlere 
iliskin yazili (dört takim halinde) ve kitapçik formunda hazirlanmis test raporlari verilecektir. 
3.4. Sistem Tanimlari 
3.4.1. Kazanlar 
3.4.1.1. Kazanlar, çelik veya dökme demirden paket tipi ve 2 numara ince fuel-oil veya dogalgaz ile 
sicak su isitma tesisatina uygun tipte olacaklardir. 
3.4.1.2. Kazan, kazan suyu sicakligini önceden belirtilen degerde tutacak ayarlanabilir termostati, 
start-stop anahtari, sirkülasyon pompasi, yag brülörü, elektronik alev kontrol cihazi, otomatik 
yakma cihazi, kazan çalismasini gösteren isiklari, brülörün kapandigini belirten ikaz lambalari, 
emniyet termostati, duman damperi ve termometresi ile birlikte komple olacaktir. 
3.4.1.3. Kazan, isler vaziyete gelmesi için yalniz elektrik, yakit ve isitma suyu sistemlerine baglanti 
gerektiren cinsten olacaktir. Kazan kapasitesi belirtilen tip yakit ile çalistiginda, çizimlerde 
belirtilen kapasiteden daha düsük olmayacaktir. 
3.4.1.4. Kazan DIN 4702 Standarti’na göre test edilmit olacak, en fazla 120 °C sicaklikta sicak su ile 
çalisabilecektir. Kazan tasarimda ön görülen sicaklik rejimi ve basinçta isletilecektir. 
3.4.1.5. Kazan yanma odasi sizdirmaz olacaktir. Kazan temizligi ve bakimi sadce ön kapagin açilmasi 
ile yapilabilecektir. 
3.4.1.6. Kazan minimum 80 mm kalinliginda, uygun isil özelliklere sahip, yangina dayanikli isi yalitim 
malzemesi ile kaplanmis olacak, bu sekilde kazan dis yüzey isi kayiplari en aza indirilmis 
olacaktir. 
3.4.1.7. Kazan kontrol paneli ve elektrik donanimi ile kople temin edilecek, üzerinde baca sicakligi 
termometresi ve baca çekis göstergesi bulunacaktir. 
3.4.1.8. Tüm termometreleri manometreler ve higrometreler kolay okunabilir cins olacaktir. 
3.4.1.9. Kazan isletme suyu sicaklik kontrolü için gerekli tüm kontrol devreleri ve teçhizat temin 
edilmis olacaktir. 
3.4.1.10. Kazan isletmesine strüktüre zararli titresimleri yok etmek ve ses izolasyonu sagalamak 
üzere, baca baglanti kanalina takilan tip susturucular, gürültü emen kazan takozlari ve gürültü 
emen boru hatti konpanzatörlerinden gerekli görülenler ve uygun olanlar idarenin onayi ile 
birlikte temin edilecektir. 
3.4.2. Brülör 
3.4.2.1. Brülör iki numara fuel-oil veya dogalgaz ile kullanilamaya elverisli, yakitin önceden isitilmasini 
gerektirmeyen mekanik tip olacaktir. 
3.4.2.2. Brülör gürültüsüz isleyecek ve yanma hücresinin bazi noktalarinda isi farkliliklari 
olusturmayacak sekilde çalisacaktir. 
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3.4.2.3. Brülör tam bir püskürtme ve yanma saglayacak sekilde yakiti hava ile etkili bir sekilde 
karistirabilecektir. 
3.4.2.4. Çekilen hava, tam bir yanma, saglayacak kalitede olacak, fakat mevcut olan yüksek baca 
kaybi ile birlikte gereksiz oranda fazla hava meydana gelmesine yol açacak miktarda 
olmayacaktir. 
3.4.2.5. Brülör tikanmadan ve arizasiz olarak çalisacak ve en az istenilen kazan kapasitesini 
verecektir. Brülör, muayene, temizlik ve diger amaçlar için uygun olacaktir. 
3.4.2.6. Brülör, saglanan yakit miktarinin primer ve sekonder havanin uyumlu kontroluna sahip 
olacaktir. 2 numara fuel-oil için kullanilacak brülör dogrudan elektrikli atesleme sistemi ile 
teçhiz edileceklerdir. 
3.4.3. Kazan Duman Bacasi 
3.4.3.1. Baca sistemi kalite kontrollü fabrika sartlarinda imal edilmelidir. Çift cidarli olmali ve iki cidar 
arasinda en az 25 mm izolasyon araligi temin edilmelidir. Iç cidar dis muhafazanin 134 mm 
boru erkek agzi olusturacak sekilde sarkmalidir. Dis muhafaza, yapi yükü mesnet elemani 
olarak uçte iç yüzeye sabitlestirilmelidir. Iç yüzey baca gazi sicakligindaki degismeleri 
karsilayabilecek sekilde serbestçe hareket edebilmelidir. 
3.4.3.2. Baca sistemi imalatçisi DIN Standartlari ve benzeri uluslararasi standartlara uygun üretim 
yaptigina dair sertifikalandirilmis bir imalatçi olmalidir. Imalatçi istendiginde mamüller için 
düzenlenmis kayit sertifikalarini ilgililere sunmalidir. 
3.4.3.3. Isletme basinci kazan çikisinda sifir veya negatif basinç olmalidir. Baca sürekli yakmada 
azami sicaklik 430 °C, kisa süreli yakmada 540 °C olan bir isletmeye uygun imal edilmis 
olmalidir. Baca sisteminde asgari sicaklik sistem boyunca iç cidar yüzeyinde baca gazi 
çiglenme noktasinin 10 °K üzerinde olmalidir. 
3.4.3.4. Baca sistemi imalat yelpazesinde tüm tesisat için gerekli uzunluklari T baglantilari, dirsekler 
ve destekler gibi elemanlar mevcut olmaldir. Her alaman için gerekli tüm civata ve somunlar 
imalatçi tarafindan saglanmalidir. 
3.4.3.5. Baca düz parça ve fittingsleri için baca gazi ile temasta olan iç cidar minimum 0.45 mm 
kalinliginda ve paslanmaz çelik saçtan olmalidir. 
3.4.3.6. Iç ve dis cidarlar arasindaki izolasyon araligi, 200 °C iç yüzey sicakliginda DIN 18160 
Standarti’na uygun olarak test edildiginde, 300 mm iç çapli baca sisteminde 1.3 W/m2.K ‘I 
asmayacak isi transferi temin edecek mineral yününe haiz olmalidir. Mineral elyafli izolasyon, 
ASTM-C 871 Standarti’nda balirtildigi gibi 10 ppm’i geçmeyecek klorür ihtiva etmelidir. 
Kullanilacak izolasyon yangina dayanikli olmali, bu ilgli standartlara göre test edilip 
belgelenmis olmaldir. 
3.4.3.7. Tüm baca sistemninin montaji imalatçi katalogundaji montaj detaylari ile uyun içinde olmalidir. 
Baca sistemi yönündeki her degisiklik, dirsekler veya 135 ° lik T parçalari ile yapilmalidir. 90 ° 
T baglantisi sadece bacanin yerlestirilecegi yay baska bir birlesime olanak tanimadiginda 
kullanilmalidir. Baca sistemi boyunca gerekli yerlerde yogusma suyu kollektörleri temin 
edilmelidir. Kollektörler drenaj borusu baglantilarina izin verecek sekilde vidali basliklar ile 
donatilmalidir. 
3.4.3.8. Baca sistemi imalatçisi tarafindan varilen kazan adaptörü ile kazan çikisina baglanmalidir. 
Adaptör gaz sizdirmazligini saglayacak sekilde elyaf halat ve ates tuglasi ile sarilmalidir. 
3.4.3.9. Baca kontrol ve temizlemesi için her 30 m’de bir kontrol ve temizleme parçasi konulacaktir. 
3.4.4. Sirkülasyon Pompalari 
3.4.4.1. Inline Tekli Santrijüj Pompalar 
3.4.4.1.1. Tasarim proje çizimlerinde ve ilgili dokümantasyonda belirtilen yerlerde, tasarimda 
öngörülen islevleri verimli sekilde yerine getirebilecek, tasarimda öngörülen isletme performansini 
yakalayabilecek kapasitede inline tekli santrifüj pompalar kullanilacaktir. 
3.4.4.1.2. Inline tekli sentrifüj pompalar tek kademeli, kuru rotorlu tip olacak, düz boruya monte 
edilebilecek ve gerektiginde bir kaide üzerine yerlestirilebilecektir. 
3.4.4.1.3. Pompa sessiz ve sarsintisiz çalilsacak, bunu teminen motor pompa gövdesine direkt 
baglanmis olacaktir. 
3.4.4.1.4. Motorun bilyali rulman yataklari pompanin 16 bar isletme basincini karsilayabilecek ve uzun 
ömürlü olacak tarzda kuvvetlendirilmis olacaktir. 
3.4.4.1.5. Pompa tasariminda kavitasyona yönelik tedbirler alinmis olacaktir. 
3.4.4.1.6. 11 kW ve daha güçlü motor tiplerinde motor sargilarinin sicakligini kontrol etmek üzere 
uygun önlemler alinis olmalidir. 
3.3.3.1.7. Tüm pompa seçimleri ayrintili olarak, pompa karakteristik egrileri üzerinde isletme noktalari 
isaretlenmek ve isletme degerleri özetlenmek üzerei detayli olarak temin edilecek, idarenin 
onayina sunulacak, uygulamaya idarenin onayini müteakip baslanacaktir. 
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3.4.4.2. Inline Ikiz Santrifüj Pompalar 
3.4.4.2.1. Tasarim proje çizimlerinde ve ilgili dokümantasyonda belirtilen yerlerde, tasarimda 
öngörülen islevleri verimli sekilde yerine getirebilecek, tasarimda öngörülen isletme performansini 
yakalayabilecek kapasitede inline ikiz santrifüj pompalar kullanilacaktir. 
3.4.4.2.2. Inline ikiz santrifüj pompalar, iki adet tek kademeli kuru rotorlu sentrifüj pompadan olusacak, 
bunlarin emis ve basinç falnslari tek ve ortak olan bir gövdeye baglanmis olacaktir. Basinç 
flasinin içindeki bir klape vasitasi ile iki pompanin birbirinden bagimsiz veya birlikte 
çalisabilmesi mümkün olacaktir. Gövde düz boruya direkt monte edilebildigi gibi gerektiginde 
bir kaide üzerine de yerlestirilebilmektedir. 
3.4.4.2.3. Ikiz pompalar destek konsollari, tespit civatalari ve bir adet för flansi ile birlikte teslim 
edilecektir. 
3.4.4.2.4. Pompalar sessiz ve sarsintisiz çalisacak, bunu teminen motorlar pompa gövdelerine direkt 
baglanmis olacaktir. 
3.4.4.2.5. Motorun bilyali rulman yataklari pompanin 16 bar isletme basincini karsilayabilecek ve uzun 
ömürlü olacak tarzda kuvvetlendirilmis olacaktir. 
3.4.4.2.6. Pompa tasariminda kavitasyona yönelik tedbirler alinmis olacaktir. 
3.4.4.2.7. 11 kW ve daha güçlü motor tiplerinde motor sargilarinin sicakligini kontrol etmek üzere 
uygun önlemler alinis olmalidir. 
3.4.4.2.8. Tüm pompa seçimleri ayrintili olarak, pompa karakteristik egrileri üzerinde isletme noktalari 
isaretlenmek ve isletme degerleri özetlenmek üzerei detayli olarak temin edilecek, idarenin 
onayina sunulacak, uygulamaya idarenin onayini müteakip baslanacaktir. 
3.4.4.3. Düz Boruya Takilabilen Islak Rotorlu Pompalar 
3.4.4.3.1. Tasarim proje çizimlerinde ve ilgili dokümantasyonda belirtilen yerlerde, tasarimda 
öngörülen islevleri verimli sekilde yerine getirebilecek, tasarimda öngörülen isletme performansini 
yakalayabilecek kapasitede inline tekli santrifüj pompalar kullanilacaktir. 
3.4.4.3.2. Düz boru arasina takilabilen islak rotorlu, salmastrasiz, bakim gerektirmeyen tipte ve elle 
ayarlanabilen 3 degisik hiz kademesine sahip olmalidir. 
3.4.4.3.3. Pompalar asiri zonrlanmaya ve blokaja karsi tam olarak korunmus olmalidir. Bu korma her 3 
devir hizi kademesi için de geçerli olmali ve pompayi isletme sirasinda faz kesilmesi veya asiri 
zorlanma gibi bir nedenle kesinlike yanmayacak tarzda olmalidir. 
3.4.4.3.4. Pompanin emme ve basma falanslarinda manometre baglanti delikleri olmalidir. 
3.4.4.3.5. Pompalar sürekli isletmede 130 °C sicakliga kadar dayanabilmeli, kisa süreli isletmede 140 
°C sicakliga dayanabilmelidir. 
3.4.4.3.6. Isletme ölçüleri 6 bara dayanikli olan pompalarin flanslari PN 6 ve ölçüleri DIN 2531 
Standarti’na uygun, isletme ölçüleri 10 bara dayanikli pompalarin flanslari PN 16 ve ölçüleri 
DIN 2533 Standarti’na uygun olmalidir. 
3.4.4.3.7. Tüm pompa seçimleri ayrintili olarak, pompa karakteristik egrileri üzerinde isletme noktalari 
isaretlenmek ve isletme degerleri özetlenmek üzerei detayli olarak temin edilecek, idarenin 
onayina sunulacak, uygulamaya idarenin onayini müteakip baslanacaktir. 
3.4.4.4. Saseli Tip Santrifüj Pompalar 
3.4.4.4.1. Tasarim proje çizimlerinde ve ilgili dokümantasyonda belirtilen yerlerde, tasarimda 
öngörülen islevleri verimli sekilde yerine getirebilecek, tasarimda öngörülen isletme performansini 
yakalayabilecek kapasitede inline tekli santrifüj pompalar kullanilacaktir. 
3.4.4.4.2. Pompalarin mekanik boyutlari, montaj ve hidrolik karakteristik özellikleri DIN 24255 
Standarti’na uygun olacaktir. 
3.4.4.4.3. Pompa gövdesi demonte edilmeden bakim yapilabilmelidir. 
3.4.4.4.4. Pompa 18 bar isletme basincinda maksimum 120 °C sicakliga kadar sürekli isletmede 
dayanikli olmalidir. 
3.4.4.4.5. Tüm pompa seçimleri ayrintili olarak, pompa karakteristik egrileri üzerinde isletme noktalari 
isaretlenmek ve isletme degerleri özetlenmek üzerei detayli olarak temin edilecek, idarenin 
onayina sunulacak, uygulamaya idarenin onayini müteakip baslanacaktir. 
3.4.5. Kazan Kontrolleri 
3.4.5.1. Kazan yüksek teknoloji ürünü, kombine çözümlere elverisli ve tüm merkezi sistemi zon 
taleplerine göre degisik senaryolara göre isletme kapasitesine sahip merkezi bir otomatik 
kontrol sistemine sahip olacaktir. 
3.4.5.2. Kazan kontrol sistemi isletme sekline göre kazan suyu sicakligini kontrol edebilecektir. 
3.4.5.3. Herhangi bir sebepten dolayi alevin sönmesi veya otomatik ateslemenin gecikmesi halinde 
tüm sistemi tamamen durduracak bir otomatik yanma kontrol sistemi temin edilecektir. 
Sistemin bu tip arizalar nedeniyle durmasiyla bir ikaz lambasi otomatikman yanacaktir. 
3.4.5.4. Kazan suyu sicakligi bir termometre ile okunabilecektir. 



Sayfa 21 / 62 

3.4.6. Radyatörler, Radyatör Vanalari ve Aksesuarlar 
3.4.6.1. Kullanilacak tüm radyatörler Türk Standartlari’na ve kapasite deneylerine uygun seçilecektir. 
3.4.6.2. Radyatörler tasarim çizimlerinde gösterilen yerlere tesis edilecektir. 
3.4.6.3. Radyatör tesisati imalatçi montaj detay ve önerilerine uygun olarak tüm gerekli vanalar, 
kelepçeler ve konsollar ile birlikte yapilacaktir. 
3.4.6.4. Radyatör vanalari ‘NDIO’ sinifi, pirinç veya bronz yükselen milli, disli baglantili, TS 579/1 veya 
TS 579/2’ye uygun olacaktir. 
3.4.6.5. Rakorlar pirinçten veya bronzdan, TS 579/5 veya TS 579/6 Standartlarina uygun imal edilmis 
olacaktir. 
3.4.6.6. Boru ekleme parçalari temper dökme demir, standart kalitede ve TS 11’e uygun olacaktir. 
3.4.6.7. Radyatör konsol ve kelepçeleri TS 1107’ye uygun olacaktir. 
3.4.6.8. Radyatör havaliklari uygulamaya göre vidali veya flansli baglantili otomatik tip olacaktir. 
3.4.7. Genlesme - Büzüsme Tanklari 
3.4.7.1. Revize edilmis nihai tasarim projelerinde belirtildigi ve tasarim dokümantasyonunda belirtildigi 
sekilde, isitma ve sogutma sistemlerinin su devrelerinde, isletmeye alma ve isletme 
esnasinda sistem su hacminde husule gelen hacim degisimlerini kompanse etmek üzere, 
tasarimin öngördügü yer ve basinca göre, yeterli büyüklükte ve dayaniklilikta genlesme büzüsme 
tanki temin edilecektir. 
3.4.7.2. Isitma sisteminin tasariminda öngörülen isletme sekillerinde isletilmesi sirasindai sistem 
genlesmesinin basamaklar halinde kompanse edilmesini teminen, kazanlar ve sistem için ayri 
genlesme tanklari kullanilacaktir. Bunlarin basinçlandirilmasi, montaji, isletmeye alinmasi 
imalatçi verilerine ve kazan ihtisas firmasi önerilerine göre yapilacaktir. 
3.4.7.3. Genlesme-büzüsme tanklari minimum 4.75 mm kalinliginda galvaniz saçtan imal edilmis 
olacaktir. 
3.4.7.4. Genlesme-büzüsme tanklari gerekli tüm kesme vanalari, emniyet ventilleri, drenaj vanalarii 
purjörler ve benzeri aksesuarlarla temin edilecek, tasarimda öngörülen basinca göre imalatçi 
firma önerileri dogrultusunda basinçlandirilmis olacaktir. 
3.4.7.5. Genlesme-büzüsme tanklari sisteme baglantilarinda uygun sekilde desteklenmis olacaktir. 
3.4.7.6. Kapali tip membranli genlesme-büzüsme tanklari kullanilacaktir. 
3.4.7.7. Genlesme tanklari cam yünü izolasyon malzemesi ile en az 50 mm kalinlikta izole 
edilecektir. Izolasyonun dis tarafi 0.5 mm kalinliginda galvanizli çelik levhalarla kaplanacaktir. 
Genlesme tanki çizimlerde detaylandirildigi veya Idare’nin uygun gördügü sekilde izole 
edilecektir. 
3.4.7.8.  Kapalı genleşme –büzüşme tankları, projesine uygun basınç basınç ayarı yapılacak ve 
sisteme hazır hale getirilecektir. 
3.4.8. Fuel-Oil Depolama Tanki ve Aktarim Hatlari 
3.4.8.1. Fuel-oil vb. yakit depolama tanki (varsa) çizimlerde belirtilen veya Idare’nin uygun görecegi 
kapasitede olacaktir. Yakit doldurma, havalik ve yakit brülör baglantilari da dahil olmak üzere 
tankta, tüm boru baglantilari için kaynakli takviye disli delikler olacaktir. Fuel-oil depolama 
tanki toprak seviyesi altina yerlestirilecektir. Mekanik islemeli ya da basinç tahrikli tipte bir 
yakit seviye göstergesi bu tanka tesis edilecektir. 
3.4.8.2. Yakit borulari, demir ekleme parçalari ile birlikte standart agirlikta siyah çelikten olacaktir. 
Yeraltindan ve dis beton duvar ve dösemelerden geçirilecek çelik borular bir kat kömür katrani 
astar ve iki kat enamel kömür katrani ile kaplanacaktir. Borular koruyucu kaplama ile 
kaplanmadan önce test edilecekler, tel firça ve solvent ile iyice temizleneceklerdir 
3.4.9. Su Baglantilari, Vana ve Aksesuarlar 
3.4.9.1. Genel Tanimlar 
3.4.9.1.1. Isitma hatlari için kullanilan borular siyah çelik olacaktir. 
3.4.9.1.2. Borular binada yapilacak ölçümlere göre düzgünce kesilecek, yerlerine zorlanmadan ve 
kapi, pencere gibi açilan kisimlarin açilmalarini engellemeyecek sekilde yerlestirilecektir. 
3.4.9.1.3. Borularin montajini kolaylastirmak için kesme ve yapi elemanlarini zayiflatici diger islemelere 
izin verilmeyecektir. 
3.4.9.1.4. Borular raybalanarak çapaklarindan temizlenecektir. Borularda yön degistirmeler boru 
ekleme 
parçalariyla yapilacak, bükme süretiyle yön degistirmelere ancak hidrolik boru bükme aleti 
kullanilmasi sartiyla izin verilecektir. 
3.4.9.1.5. Kivrim, kirisiklik veya baska kusurlar gösteren bükülü borular kabul edilmeyecektir. 
Kazandan çikan borular ana dagitim borusu veya boru kollektörüne kadar ayni çapta devam edecektir. 
3.4.9.1.6. Aksi belirtilmedikçe, yatay ana dagitim borularina akis yönünden yukariya dogru, ana dönüs 
borularina akis yönünden asagiya dogru, en az 20 mm/m oraninda egim verilecektir. 
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3.4.9.1.7. Tesis islemleri sirasinda kir ve yabanci maddelerin sisteme girmesini önlemek için, boru 
hatlarinin ve diger teçhizatin açik uçlari düzgünce kapatilacaktir. Aksi belirtilmedikçe, uçlari 
düzgünce kapatilacaktir. Aksi belirtilmedikçe 75 mm veya daha küçük çapli borular için, 
cihazlara yapilan son baglantilar dövülebilir demir rakorlar ile yapılacaktır ve ayrıca tüm dişli vanaların 
yanına rakor montajı yapılacaktır. 
3.4.9.2. Bransmanlar ve Kolonlar 
3.4.9.2.1. Çizimlerde aksi belirtilmedikçe, ana borulardan alinan tali kollar yatay ile 45 ° açi yapacaktir. 
Baglantilar, serbest sirkülasyona elverisli, sistemde hava bosluklarini ortadan kaldiracak ve 
sistemin drenajini tamamen saglayacak sekilde dikkatlice yapilacaktir. Ana hattin üstünden 
alinan tali baglantilar yukari dogru ve alttan alinanlar asagi dogru 8 mm/m oranindan az 
olmayan bir sekilde meyillendirilecektir. 
3.4.9.2.2. Çizimlerde gösterilen kolonlarin yerlesimleri, yaklasiktir. Kolonlarin esas yerlesimleri, yerinde 
belirtilecek ve Idare tarafindan onaylanacaktir. 
3.4.9.3. Baglantilar 
3.4.9.3.1. Vidali Baglantilar 
Vidali baglantilar düzgünce kesilmis konik dislerle yapilacaktir. Vidali baglantilar, boru 
baglanti parçalarina hiçbir sekilde bulastirilmadan, yalniz boru dislerine firça ile sürülen kati 
kivamdaki bir granit ve yag bilesimi kullanilarak ve sizdirmaz sekilde sikica yapilacaktir. 
Baglanti tamamlandiktan sonra en fazla üç dis görünecektir. 
3.4.9.3.2. Kaynakli Baglantilar (2 inçten küçük çaplar için) 
Kaynakli baglantilar erime kaynakli olacaktir. Boru yön degistirmeleri yalniz kaynakli ekleme 
parçalari ile yapilacaktir. Dirsek, T ve benzeri tip tesisatin yapilmasi için borularin açili 
kesilmesine veya yiv alinmasina izin verilmez. Tali baglantilar, ölçü sinirlamasi olmaksizin ya 
kaynakli T’ler ya da dövme baglanti parçalariyla yapilabilir. Tali boru baglanti parçalari 
kullanildigi yerlerde, dövme, ana hatta baglandiklari yerlerde iyi bir akis için kivrik olarak dis 
etkilerden dogacak gerilemelere karsi takviye edilecek ve birlikte kullanildigi borunun 
mukavemetine sahip olacaklardir. 
3.4.9.4. Boru Askilari, Takozlar ve Destekler 
3.4.9.4.1. Yatay Borular 
Çapi 35 mm ve daha küçük olan borular en fazla 2.5 m araliklarla destekleneceklerdir. Çapi 50 
mm ve daha büyük olanlar ise en fazla 3.0 m araliklarla desteklenecektir. Basinç düsürme ve 
alan kontrol vanalari gibi agir vana ve baglanti parçalarinin bulundugu yerlerdeki boru askilari ve 
destekler en fazla 1. 5 m araliklarla yerlestirilecektir. Her boru yön degistirme noktasindan en 
fazla 30 cm mesafede bir aski yerlestirilecektir. 
3.4.9.4.2. Düsey Borular 
Destekler, çizimlerde gösterildigi sekilde veya belirtildigi gibi yerlestirileceklerdir. 
3.4.9.5. Boru Ankrajlari 
Boru ankrajlari, çizimlerce aksi gösterilmedikçe, ankraj gergilerinin kelepçelenmesi ve 
baglanmasi için gereken kulaklar ve vidalarla birlikte agin çelik bileziklerden meydana 
gelecektir. Gereken yerlerde gerdirme civatalari da kullanilarak ankraj gergileri istenen 
sonuçlari saglamak için en etkili biçimde yerlerine tesbit edileceklerdir. Tesis agirliklari veya 
boru hattindaki genlesme nedeniyle yapiya zarar verebilecek yerlerde hiçbir destek, kelepçe 
veya saplama tesbit edilmeyecektir. Boru ankrajlarinin detayli çizimleri, uygulamaya 
geçilmeden önce Idare’nin onayina sunulacaktir. 
3.4.9.6. Boru Kovanlari 
Kagir yapi içinden geçen borular kovanlarla yerlestirileceklerdir. Aksi belirtilmedikçe; her boru 
kovani kendi bulundugu döseme, duvar veya diger tür kagir yapi içinden geçecek ve çiktigi 
yüzey ile ayni düzlemde olacaktir. Boru kovaninin iç çapi içinden geçen boru ya da boru 
kaplamasinin dis çapindan her zaman en az 13 mm daha genis olacaktir. Tasiyici duvarlar 
içindeki kovanlar çelik ya da dökme demir boru olacaktir. Diger kagir yapilardaki kovanlar 
metal, levha, elyaf veya Idare tarafindan onaylanmis baska uygun malzemeden olabilir. 
Döseme kovanlari ve içinden geçen borular arasindaki bosluk isitma borularinda olusmasi 
beklenen maksimum isida bile yumusamayacak veya akmayacak grafit dolgu maddesi ve 
onaylanmis bir plastik ve su sizdirmaz dolgu maddesi ile doldurulacaktir. Tüm boru kovanlari 
yerlerine düzgünce ve saglamca yerlestirileceklerdir.. 
3.4.9.7. Döseme, Duvar ve Tavan Levhalari 
Borularin bitmis oda dösemelerinden, duvarlardan veya tavanlarindan geçtikleri yerlere dökme 
demir veya çelik emayelenmis döseme, duvar veya tavan levhalari ile saglamca tesbit 
edilecektir. Borularin yanabilir malzeme içinden geçtigi yerlerde açilacak delikler boru ile 
bölme arasinda 25 mm açiklik birakacak genislikte olacaktir. 
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3.4.9.8. Havaliklar 
Havaliklar, çizimlerde gösterilen ve Idare’nin belirttigi yerlerde tesis edilecektir. Havalik, su 
seviyesi genlesme tankinda evvelce belirtilen bir noktaya yükselinceye kadar açik kalacak ve 
daha sonra sikica kapanacaktir. Bu havaliktan uzanan bir tasma borusu Idare’nin saptayacagi 
bir noktaya kadar uzatilacaktir. Havalik girisine bir sürgülü vana takilacaktir. 
3.4.10. Izolasyon 
3.4.10.1. Bu bölümde belirtilen husular, diger ilgili bölümlerde belirtilenlere bir ek niteligindedir. 
3.4.10.2. Kazanlar ve kazan baglanti birimleri uygun termal özellikte, yeterli kalinlikta ve yangina 
dayanikli malzeme ile yalitilmis olacaktir. 
3.4.10.3. Isitilmamis yerlerden geçen tesis edilmis isitma boru sistemi çizimlerde belirtildigi, tasarim 
dokümantasyonunda öngörüldügü ve sartnamede belirtildigi sekilde izole edilecektir. 
Izolasyon test ve boya islerinin bitiminden sonra yapilacaktir. 
3.4.10.4. Izolasyon malzemeleri her zaman temiz ve kuru olarak muhafaza edilecektir. 
3.4.10.5. Izolasyon parçalari borularin etrafina yerlestirilecek ve yerlerine sikica tutturulacaktir. Birlesim 
sayisi minimumda tutulacaktir. Izolasyon dilimleri birbirlerine bit tesfiye maddesi ile 
birlestirilecek, izolasyonun tamamına sıvı yapistirici kullanilarak borulara bir kat naylon ile sarilacaktir. 
3.4.10.6. Genlesme tanki tip 65/R cam yünü izolasyon malzemesi ile en az 50 mm kalinlikta olmak 
üzere izole edilecektir. Izolasyonun dis tarafi 0.50 mm kalinliginda galvanizli çelik levhalarla 
kaplanacaktir. 
3.4.10.7. Kollektörler ve benzer ekipman muhakkak uygun sekilde yalitilmis olacaktir. 
3.4.10.8. Vanalarin isi kayiplari en az borulama hatlari kadar önemlidir. Vanalardan olusacak isi 
kayiplarini engellemek üzere, borulamada kullanilacak tip izolasyona uygun, yeterli isil yalitim 
ve yangina dayaniklilik özelliklerine haiz vava ceketleri kullanilmasi yararlidir. 
3.4.10.9. Isitma borularina uygunmasi yararli olacak kauçuk köpüğü izolasyon kalinliklari asagida 
özetlenmistir. 
Anma Çapi DN, mm (boru ve armatürler) Izolasyon Minimum Kalinligi (0.035 W/m.K isi 
iletim katsayisi esas alinarak) 
DN 20’ye kadar 20 mm 
DN 22’den DN 35’e kadar 30 mm 
DN 40’dan DN 100’e kadar = DN 
DN 100’den büyük 100 mm 
Yukaridaki ebatta boru ve armatürlerin 
duvar ve tavan geçislerinde, borularin 
kesisme bölgelerinde, boru baglanti 
yerlerinde, merkezi boru sebekesi 
kollektöründe, gidis dönüs hatta 8 m’yi 
geçmeyen radyatör baglanti hatlarinda 
Yukarida talep edilenin yarisi 
3.4.10.10.  Isıtma-soğutma ve sıhhi tesisatların izolasyonunda kullanılacak kauçuk köpüğü izolasyon 
malzemesinin iç kısmı tamamen sıvı yapıştırıcı sürelecek ve izolasyon malzemesinin eni boyunca 30 cm aralıklar 
ile 5 cm eninde PVC bant kullanılacaktır.  
3.4.10. Boya ve Bitis Yüzeyleri 
Tüm isitma sistemi teçhizati orjinal fabrika boyali seçilecek, isitma sistemi borulamasi önce 
iki kat astar uygulanmak suretiyle, iki kat dayanikli boya ile boyanacaktir. 
3.5. Diger Husular 
3.5.1. Elektrik Isleri 
Bu bölümde belirtilen isitma teçhizatinin islemesi için gerekli olan tüm el ile kumandali veya 
otomatik konrollü mekanizmalar, kontrol ve koruyucu cihazlar, sinyal cihazlari ve elektrik 
çizimlerinde verilmemis fakat gerekli olan her tür kablo tesisati sartnamenin bu bölümü altinda 
temin ve tesis edilecektir. Birden fazla otomatik veya el kumandali kontrol cihazi olan her 
teçhizat için tam bir elektrik baglanti semasi verilecektir. 
3.5.2. Borularin Tanimlanmasi 
Tüm borular isletme esnasinda, isletme yerinden kolayca görünebilir sekilde etiketlenecektir. 
Etiketleme içim büyük hartlar kullanilacaktir. Tüm etiketleme beyaz renkte olacak, akis yönü 
oklar ile gösterilecektir. Oklar beyaz renkte olacak, boru kaplamasinin dis çapinin yaklasik 1- 
1.5 kati genislik ve boyunda olacaktir. 
3.5.3. Sistem Test Çalismalari 
Herhangi bir kaplama uygulamadan önce yeni tesis edilmis olan isitma sistemi, radyatörler, 
borular ve baglanti parçalari hidrostatik olarak test edilecek ve standartlara uygun bir basinçta 
dayanikliligi kanitlanacaktir. Tesisatin testinden sonra ve kati kabulünden önce Müteahhit, 
isitma sisteminin tatminkar bir sekilde çalisma verimini göstermek için Idare tarafindan 
istenebilecek bu tip testleri, sisteme uygulayacaktir. Isletme testleri 48 saatlik bir süreyi 
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kaplayacaktir. Testlerle ilgili bir rapor Idare’ye verilecek ve bu rapor asagidaki belirli bilgileri 
içerecektir. Saat, tarih ve test süresi Iç ve dis kuru termometre sicakliklari Kazandaki su basinci 
Kazandan çikan su sicakligi Sistemden dönen suyun kazan girisindeki sicakligi Kazan markasi, tipi, 
seri numarasi, tasarim basinci ve kapasitesi Yag ve/veya dogalgaz brülörünün markasi, modeli ve 
nominal kapasitesi ile brülör motoruna ait ampermetre ve voltmetre ölçümleri Su sirkülasyon pompasi 
markasi, modeli ve nominal kapasitesi ve isletme sırasında pompa motoruna ait ampermetre ve 
voltremetre ölçümleri Brülördeki fuel,oil veya dogalgaz sicakligi ve basıncı Kullanma fuel-oil numarasi 
Kazan çikisindaki yakit gazi sicakligi Baca gazindaki CO2 yüzdesi Sistemde dolasan sicak su miktari 
Idare tarafindan aksi belirtilmedikçe bütün göstergeler yarim saat arayla okunacaktir. Müteahhit testler 
için gerekli tüm aletleri test teçhizatini ve elemanlarini, test için gerekli yakiti, suyu ve elektrigi temin 
edecektir. Testler sonunda arizali kisimlar ortaya çikarsa, arizali is ya da malzeme degistirilecek ve 
muayeneler ile testler tekrarlanacaktir. Borularla ilgili tamiratlar yeni malzeme ile yapilacaktir. Vidali 
baglantilarin veya deliklerin kapatilmasinda kalafatlama yoluna gidilmeyecektir. 
3.5.4. Kazan Borularinin ve Radyatörlerin Temizlenmesi 
Hidrostatik testler yapildiktan sonra ve isletme testlerinden önce boru sistemi ve apareyler, 
sistemin her m³ suya 0.5 kg kostik soda veya 1.5 kg trisodyum fosfat içeren solüsyon ile 
doldurulmasiyla iyice temizlenecektir. Su yaklasik 66 °C’a isitilip sistem içerisinde 48 saat 
dolastirildiktan sonra bosaltilacak ve sistem temiz su ile iyice çalkalanacaktir. 
3.5.5. Kullanma ve Bakim Talimatlari 
Herbir teçhizati kapsayan daktilo ile yazilmis formda ve cam çerçeve içine alinmis kullanma 
ve bakim talimatlari Idare’ye teslim edilecek, kontrolün saptadigi noktalara ayrica özet 
talimatlar asilacaktir. 
 
4. SOGUTMA SISTEMLERI 
4.1. Genel Tanimlar 
4.1.1. Müteahhit sogutma sistemini nihai tasarim projelerinde ve ilgili dokümantasyonda belirtildigi 
sekilde tesis edecektir. Tüm techizat projelerde belirtilen düzende, teknik hacimlere ve geçis 
noktalarina sigacak sekilde, cihazlarin tasarimda öngörülen performanslarini herhangi bir 
sekilde düsürmeyecek biçimde, müdahele, servis ve bakim hizmetlerinin kolaylikla yerine 
getirilebilmeleri için yeterli ve idarece onaylanmis pay birakilarak yerlestirilecektir. Bu sirada 
diger mekanik tesisat projeleri, elektrik tesisati projeleri ve dekorasyon projeleri ile uygunluk 
koordinasyonu da Müteahhit tarafindan gerçeklestirilecektir. 
4.1.2. Temel tasarim projelerinde dayali olarak fiili uygulama detay resimleri (shop drawings) 
Müteahhit tarafindan, is programina uygun sekilde, diger tesisat ve insaat faaliyetleri ile 
koordine edilmis olarak hazirlanacak ve bu resimler idareye onaylatildiktan sonra uygulamaya 
geçilecektir. 
4.1.3. Bütün sogutma sistemi tamamlandiktan, test ve kabul edildikten sonra, sistemlerin fiili 
yerlesimini ve tesis sekillerini gösterir ‘as-built’ projeler hazirlanarak yeteri kadar nüshasi 
idareye verilecektir. 
4.1.4. Bütün sogutma sistemi tamamlandiktan, test ve kabul edildikten sonra, kurulmus tüm 
sistemlerin isletme bakim kilavuzlari paket halinde hazirlanarak idareye teslim edilecektir. 
4.1.5. Sistemlerde kullanilan tüm ekipman ve parçalarin test belgeleri, standartlara uygunluk 
belgeleri ve garanti belgeleri isin bitiminde dosyalanarak eksiksiz olarak idareye teslim 
edilecektir. 
4.1.6. Techizat ve malzeme kapasiteleri tasarim projelerinde ve dökümantasyonunda belirtilmis 
olanlardan daha düsük olmayacaktir. 
4.1.7. Her ana techizatta, tip veseri veya katalog numarasini, imalatçi ad ve adresini içeren bir plaka 
görünür vaziyette saglamca tespit edilmis olacaktir. Yalniz distribütör bayii etiketi bulunmasi 
yeterli sayilmayacaktir. 
4.1.8. Malzeme ve teçhizat listesinin tasdik edilmesinden sonra, en kisa zamanda Müteahhit bu 
listedeki her kalem teçhizat ve malzeme için yedek parça raporu verecektir. Bu raporda, 
yedek parça listesi, diger imkanlar ve bunlarin en son birim fiyatlari; teçhizatin alinmasiyla 
ilave ücret ödenmeden teçhizat ile beraber verilen parçalarin ve proje geregi ayrica temin 
edilecek parçalarin listesini; 120 günlük verimli bir çalisma için imalatçi tarafindan tavsiye 
edilen yeterli ilave sartnamenin garanti metninde içerilmis olan Müteahhitin sorumluluklarina 
bir ayricalik getirmemektedir. 
4.1.9. Sartnamenin bu bölümünde temin edilecek malzemeler, bu tip üretim yapan imalatçinin 
standart katalog üretimlerinden ve isin ihaleye verildigi tarihten önce en az iki yildir ayni 
ortamda basariyla tatbik edilmis ayni ölçülerde malzeme ve teçhizatin esi olacaklardir. Ayni 
tip teçhizattan iki ya da daha fazla gerektigi zaman bunlarin hepsi tek bir imalatçiya ait 
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olacaktir. Ancak, sistemin her parçasinin ayni imalatçiya ait olmasi sart degildir. Teçhizat 
kalemlerinin gerekebilecek yedek parçalarinin saglanabilecegi en az 2 yil sürekli is yapan ve 
proje yerine en kisa mesafe içerisinde bulunan bir servis temin edilecektir. 
4.1.10. Tesis çalisanlarinin sagligini tehdit edebilecek yerde bulunan kayislar, kaynaklar, kasnaklar, 
zincirler, disliler, kaplinler, tesbit civatasi uzantilari ve diger dönme hareketli elemanlarin 
çevresi tamamen kapatilacak ya da etrafinda gerekli önlemler alinacaktir. Tesis çalisanlarina 
zarari dokunabilecek yerlerde bulunan veya yangina sebebiyet verebilecek nitelikteki yüksek 
isiya sahip teçhizat ve borular etrafinda gerekli önlemler alinacak veya sistem tipine uygun 
türde izolasyon ile kaplanacaktir. 
4.1.11. Müteahhit is yerini ziyaret ederek is detaylarini, çalisma kosullarini ve ölçümleri yerinde tahkik 
edecek, herhangi bir uyusmazlik söz konusu olursa ise baslamadan önce Idare’ye 
bildirecektir. 
4.1.12. Bütün teçhizat tozlanmaya, kirlenmeye ve hava sartlari, nemlilik ve sicaklik degisimlerine 
karsi korunacak sekilde depolanacaktir. 
4.1.13. Malzemeler ve teçhizat onaylanmis imalatçi talimatlari dogrultusunda sözlesme 
dökümanlarina uygun olarak tesis edilecektir. 
4.1.14. Bu sartnamede verilen tanimlar ve cihaz özellikleri, tasarim dokümanlarina ve kesif 
spesifikasyonlarina ek olarak yapilacak islerin genel mahiyetini tarif etmektedir. Burada 
tanimlanan bazi teçhizata nihai tasarimda gerek görülmedigi takdirde, tasarim 
dokümanlarinda öngörülen sistemler ve teçhizat esas alinacak, sartname öngörülen techizat 
için geçerli olacaktir. Burada verilenler ile kesif spesifikasyonlari ve/veya tasarim dokümanlari 
arasinda herhangi bir ikilem söz konusu oldugunda, Idare’nin karar ve onayina göre haraket 
edilecektir. Idare’nin lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
4.2. Standartlar 
Tüm tasarim hesaplari ve revizyonlarinda, malzeme seçimlerinde, uygulamada, sistem imalat 
ve montajinda, isletmeye alma çalismalarinda asagida belirtilen yerel sartnameler, standartlar 
ve dokümantasyon esas alinacak, bunlar sistemlerin kaulünde esas kabul edilecektir. 
Asagida listesi verilen standartlar ve yayinlarin önerdikleri çözümler ve yorumlari arasinda bir 
ikilim oldugunda, hangisinin uygulanacagina Idare tarafindan karar verilecek, Idare’nin lehine 
olan çözümler tercih edilecektir. 
Bayindirlik Bakanligi ‘Yapi Isleri Makina Tesisati Genel Teknik Sartnamesi’ 
Türk Standartlari, öncelikle; 
TS 11 Boru Baglanti Parçalari 
TS 15 Su Tesisati Vanalari 
TS 301 Dikisli, Dikissiz, Vidali, Çelik Borular 
TS 3362 Basinçli Kaplar Hesaplama Kurallari 
ve sistemler için gerekli ve geçerli olan tüm diger standartlar 
ASHRAE (American Society of Heating Ventilating and Air Conditioning Engineers) 
Standartlari 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartlari 
ASPE (American Society of Plumbing Engineers) Standartlari 
ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartlari 
NFPA (National Fire Protection Association) Standartlari 
Malzemelerin ve teçhizatin Bayindirlik Bakanligi Sartnameleri veya Türk Standartlari Enstitüsü 
tasafindan aranan sartlara uygun olacagi belirtilmisse, Müteahhit sartnamenin bu bölümü ile 
temin edilecek kalemlerin, mevzu bahis sartlari sagladigini kanitlayan, üreticiden alinmis bir 
belge verecektir. 
4.3. Onaya Sunulacaklar 
4.3.1. Uygunluk Belgesi 
Malzemelerinin ya da teçhizatin Türk Standartlari Enstitüsü ve/veya Bayindirlik Bakanligi’nca 
belirtilen husulara uygunlugunu kanitlayan belgeler verilecektir. Yukarida anilan müesseselerin 
listesinde olmak veya damgasini tasimak kabul edilme için yeterli sayilacaktir. Listede olmasi 
veya damgasini tasimasi yerine, onaylanmis ve resmen taninmis ve gerekli tüm islemleri 
yapabilecek yeterli teçhizata haiz bir test kurulusu tarafindan verilmis ve kalemlerin testlerinin 
yapilarak anilan müesseselerin sartlarini sagladiklarini belirten bir tasdikli belge verilebilir. 
Yukarida verilen hususlara ilaveten ayri bir alternatif olarak, imalatçinin tasdik edilmis test 
verilerine dayanan standart bir belge verilebilir. Imalatçi, teçhizatin Türk Standartlari Enstitüsü 
ve/veya Bayindirlik Bakanligi sartlarini sagladigini ve çizimlerde belirtilen kapasitelere uygun 
olduklarini bir belge ile beyan edecektir. Teçhizatin basinçli kaplar standartlarinda belirtilen 
dizayni, imalati ve tesisi bu standartlara uygun olacaktir. 
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4.3.2. Teknik Detaylar ve Imalat Resimleri 
Imalat resimleri özel kosullar kisminda belirtilenler dogrultusunda verilecek ve imalatçinin 
tanimlayici detaylari ve teknik açiklamalarini, performans cetvellerini ve egrilerini, katalog 
kesitlerini ve tesisat talimatlarini da içine almak üzere malzeme ve teçhizatin tam listesinden 
ibaret olacaktir. Imalat resimleri yukarda sözü edilen listeye ilaveten, kumanda ve bakim 
islemleri için gerekli olan mesafeyi de belirten planlari ve görüsleri, makina dairelerinin 
yerlesim planini, dizayn kosullarinda dengeli sogutma için kapasite egrilerini ve limitlerini, 
sistemin bir bütün halinde yüksek verimle fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir bir ünite 
halinde isleyecegini kanitlayan diger detaylari içerecektir. Borular ve teçhizat belirtilenler 
disinda bir yöntemle desteklenecekse, bu detaylara yükler, çerçeve, kelepçe, konsol ve diger 
destek tipleride dahil edilecektir. Kablo döseme semalarinda her eleman tanimlanmis ve bütün 
ara baglanti elemanlari gösterilmis olacaktir. Müteahhit tarafindan proje çizimlerinden farkli 
tatbikatlar gerekli görülürse projenin ilgili kismi ve nedenleri de dahil olmak üzere bu farkli 
hususlar imalat resimleri ile beraber verilecektir. Bu farkliliklar onaylanirsa dogabilecek ilave 
masraflar Müteahhit’e ait olacaktir. 
4.3.3. Çalistirma ve Bakim Talimatlari 
4.3.3.1. Sistemin isletmeye alinmasi, isletilmesi ve durdurulmasi için gereken islemleri detayli sekilde 
açiklayan kumanda talimatlari dört takim halinde temin edilecektir. Bu talimatlar teçhizatin 
model numarasi, servis el kitabi, parça listesi, bütün teçhizata ve bunlarin ana isleme 
prensiplerine iliskin detayli açiklamayi, imalatçi ad ve adresini de içine alacaktir. 
4.3.3.2. Bakim yöntemlerini, muhtemel arizalari ve tamiratlarini içeren bakim talimatlari dört set 
halinde temin edilecektir. Bu talimatlar tesis edilen sisteme iliskin semalari da içerecektir. 
4.3.3.3. Cam ya da lamine plastik çerçeve içine alinmis ve teçhizati boru sistemini, vanalari ve kontrol 
sirasini kapsayan tüm sistemin planini gösterir kablo sistemi ve kontrol semalarini içeren 
talimatlar belirtilen yerlere asilacaktir. Koruyucu bakim yöntemleri, normal emniyetli islemenin 
saglanmasi için sistemi kontrol etme metotlari ve sistemin emniyetle harekete geçirilmesi 
veya durdurulmasi için gereken islemlerin açiklamalarini içeren kisaltilmis isleme talimatlari, 
daktilo ile yazilmis formda ya yukarida kablo ve kontrol sistemi semalari için yapilan 
çerçeveyle ayni tip çerçeve içine alinacak ve bu semalarin yanina asilacaktir. Semalar, 
talimatlar ve digerleri asilmadan evvel tasdik ettirilecektir. Bu çerçeveli talimatlar kati kabul 
testinden önce yerlerine asilmis olacaklardir. 
4.3.4. Performans Test Raporlari 
Sistemin tesisatinin ve testlerin tamamlanmasindan sonra her sistem bölümünün ayari için ve 
belirtilen performans kriterlerinin saglandiginin saptanmasi için isyerinde yapilan testlere 
iliskin yazili (dört takim halinde) ve kitapçik formunda hazirlanmis test raporlari verilecektir. 
Aralarinda en az 5 derece fark olan üç ayri zamandaki harici kuru termometre sicakliginda 
rapor edilecek olan ölçümler ve diger bilgiler asagida verilmistir. 
Tarih ve dis hava durumu, 
Sistemdeki yük Sogutucunun açildigi ve kapatildigi esnada su miktari ve sicaklik derecesi 
Sistemlerin islemedigi üçte-bir yüklü, yarim yüklü, üçte-iki yüklü ve tam yüklü olarak isledigi siradaki 
kumanda kollarinin pozisyonu Kondenser sicakligi ve basıncı Emis sicakligi ve basıncı Bütün 
motorlarin çalisma akimi Bütün isleme ve emniyet kontrollarinin gerçek isyeri kosullarina göre ayarlari 
Sistemde kullanilan sogutucu sivi 
4.4. Sistem Tanimlari 
4.4.1. Sogutma Grubu 
4.4.1.1. Paket Tip Pistonlu Soguk Su Üreticisi 
4.4.1.1.1. Genel Tanimlar 
Ünite sivi sogutucu kondenser, kompresör, ana isletmeci, sicak gaz egzost kutusu, yag 
isiticisi, sogutucu borulari, cihaz ve kontrol borularini, sogutulmus su hattindaki akis 
anahtarini da içine alacak sekilde isleme ve emniyet kontrollarindan ibaret olacaktir. Tüm 
ünite fabrika imalati olacak; bütün boru ve kablo baglantilari yapilmis, test edilmis, sogutucu 
sivisi ve yagi doldurulmus ve ilgili sistem baglantilarinin yapilmasiyla islemeye hazir vaziyete 
gelebilecek nitelikte olacaktir. Ünite hava sogutmali kondenser ile beraber temin edilecektir 
4.4.1.1.2. Kompresör 
Kompresör; açik veya hava sizdirmaz biçimde kapali, pistonlu, sabit-hizli tip olacaktir. 
Kompresör kontrollarin gerektirdigi yüksüz çalisma düzeni, yag seviyesi gözlem penceresi, 
geçirme gömlek tipi ana yataklar, ters çevrilebilir yag pompali yaglama sistemi, karter isiticisi, 
emis süzgeci ile teçhiz edilecektir. Emis ve drenaj vanalari flans baglantili olacaktir. Makina 
isletmeye baslayinca her yüksüz çalisma düzeni yüksüz duruma getirilecektir. Açik 
kompresörler için piston hizi, düsük olan geçerli olmak üzere imalatçi tarafindan belirtilen 
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degerden ya da 875 fpm’den daha yüksek olmayacaktir. Kompresör onaylanmis ve kabul 
edilmis bir metotla test edilecek ve ayarlanacaktir. Kompresör yüksüz çalisma durumunun en 
düsük safhasina kadar sürekli isleyecek kabiliyette olacaktir. 
4.4.1.1.3. Sogutucu Akiskan 
Sogutucu akiskan TS 3362’ye uygun olarak imal ve test edilecektir. Borular dikissiz bakir 
boru olacaktir. Sistem solenoid vanasi ile birlikte komple olacaktir. Sogutucunun sulu 
bölümünün performansi için 3 ft/sn ‘den az 10ft/sn’den fazla olmamak kaydiyla su hizi ve 
0.0005 olan kirlenme faktörü esas alinacaktir 
4.4.1.1.4. Kontroller, Kontrol Panosu ve Ölçüm Cihazlari 
Su sogutmali sogutucu ünitesi, sicaklik kontrol sistemi ile birlikte uyum içerisinde 
çalisabilecek elektrik islemeli emniyet ve isleme kontrollari ile teçhiz edilecektir. Bu ünite; 
drenaj manometresi, emis manometresi, yag manometresi, el idareli rozetli ayri bir yüksek 
basinç kesicisi, düsük basinç kesicisi, kompresör isleme kontrolu, motor sargilari için asiri 
yüklenmeye karsi koruyucu sistem, el kumandasi - kapali-otomatik anahtari, isletme kontrol 
lambasi ve sogutucunun emniyetli ve kontrollu bir sekilde islemesi için gerekli diger tüm 
röleler ve aksesuarlar ile teçhiz edilmis olacak bir kontrol panosu temin edilecektir. 
Kontrol panosu içerisinde, isleme kontrolu olarak düsük basinç kontrolunun kullanilmasi hariç, 
herhangi bir koruyucu cihaz ile makinanin durmasi aninda 4 inç çapinda alarm zilini harekete 
geçirecek alarm devresi terminalleri tesis edilecektir. Alarm zilleri belirtilen yerlere 
yerlestirileceklerdir. Düsük voltaj gerektiren zil devresi için transformatör temin edilecektir. 
Güç kesilmesi halinde sistemi otomatikman tekrar devrettirecek ve sistem yüküne göre 
kompresör kapasitesini ayarlayacak emis veya sicaklik tahrikli sistem kapasite kontrolu tesis 
edilecektir. Isiya karsi duyarli eleman sogutucuya gelen sogutulmus su dönüs hattina 
yerlestirilecektir. kapasitenin düsürülmesi silindir yükünün azaltilmasi veya dördü asmamak 
kaydiyla iki ya da fazla kompresörün sirayla islemesiyle, ya da her iki metodun birlikte tatbik 
edilmesiyle yapilacaktir. 
4.4.1.1.5. Elektrik Motoru 
Motor, isbu sartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen özelliklerde, proje çizimlerinde ve proje 
dokümantasyonunda belirtilen elektrik gücüne uygun olacaktir. Motor sabit hizli, sürekli 
hizmet görebilecek tipte, kafesli, açik muhafazali veya hava sizdirmaz biçimde kapali, yüksek 
döndürme kuvvetine haiz olacak ve genel amaçli muhafazali manyetik çapraz hat motor 
starteri ile beraber temin edilecektir. Her kompresör V-kayis düzeni ile isleyecek veya esnek 
bir kaplin vasitasiyla direk baglantili olacaktir. Sadece hava sizmaz biçimde kapali ünitelerde 
esnek kaplin gerekli degildir. V-kayis düzeni, motorun döndürme kapasitesinin 
yüzde150’sinden daha düsük olmayacak kapasitede dizayn edilmis olacaktir. Esnek kaplinler 
yaglama gerektirmeyen tip olacaktir 
4.4.1.1.6. Sogutucu Devresi 
Sogutucu devresinde filtre, kurutucu gözlem cami ile nemlilik göstergesi kombinasyonu, sivi 
hatti solenoid vanasi, harici dengeleyici termostatik genlesme vanasi ve yüksek isi ayar 
düzeni bulunacaktir. Sogutucu verimli, tehlikesiz, çevreye zarar vermeyen ve yerel yönetimce 
onaylanan cins akiskan olacaktir. Sistem imalat yerinde test edilmis, suyu alinmis, sogutucu 
ve yag ile doldurulmus olacaktir 
4.4.1.1.7. Cihaz Kadiesi 
Su sogutmali ünite bir bütün halinde kaynakli çelik kaide üzerinde imalat yerinde komple 
monte edilmis olacaktir. Bu kaide yük kapasitesine uygun titresim izolatörleri üzerine 
oturtulacaklardir. 
4.4.1.1.8. Izolasyon 
Sogutucudan kompresöre kadar bütün emis borulari ve soguk su kutulari ile kollektörleri de 
dahil olmak üzere sogutucu üzerindeki tüm borular uygun kalinlikta ve özellikte izolasyon ile 
kaplanacaktir. 
4.4.1.1.9. Hava Sogutmali Kondenser 
Hava sogutmali kondenserler çizimlerde belirtilen kapasitelerde temin ve tesis edileceklerdir. 
Üniteler çizimlerde gösterilen giren hava isisi ve kondenser isisinda ve minimum kapasiteler 
için seçilecektir. Üniteler tam bir dolum için yeterli R22 sogutucu sivisi ile birlikte 
saglanacaklardir. Her bir hava sogutmali kondenser, ilgili oldugu havalandirma ünitesinin her 
bir kompresör ve sogutucu devresi için esit yüklü bölümlere ayrilacaktir. Kondenserler yatay 
hava akimina uygun düzene sahip olacaklar ve monte edilecekleri yere uyacak sekilde üst 
üste yerlestirileceklerdir. Üst üste montaj için onaylanmis destekler temin edilecektir. Her bir 
ünite hava çikis tarafinda bir deflektör ile komple olacaktir. 
Üniteler müsterek alt sogutuculari ile birlikte sogutuculari ile birlikte sogutuculari, mesnetleri 
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ile birlikte tasiyici muhafazasi, hava çikis tarafinda hava deflektörleri ve vantilatörlerden 
olusacaktir. Sogutucu serpantin alüminyum kanatciklarin bakir borulara mekanik olarak 
baglanmasiyla yapilmis olacaktir. Serpantinler, nemleri alinmis ve 27 kg/cm²‘den az olmayan 
bir basinç altinda test edilerek sizdirmazliklari kanitlanmis olacaktir. 
Vantilatörler direkt akuple, aksiyel tip, muhafazali, titresim emicili, kuru yaglamali ve asiri 
yüke karsi korunmali olacaklardir. Motorlar uygun çikis basinci kapasitesinde olacaklardir. 
18 °C dis hava sicakliginda kompresör kapasitesinin  % 75’inden daha az olmayan bir 
kapasite temin edecek sekilde, bir çikis basinç kontrolu temin edilecektir. 
4.4.1.1.10. Toplayici Tanklar 
Sivi toplayicilari yatay tipte ve ayrica belirtilmisse TS 3362’ye uygun olarak tasarlanmis ve 
imal edilmis olacaktir. Iç yüzeyleri kum püskürtmeyle veya diger bir onaylanmis yöntemle 
iyice temizlenecektir. Her toplayicinin depolama kapasitesi tam dolu sistemin kapasitesinden 
en az %20 daha fazla olacaktir. Her toplayici giris çikis damlama borusu, drenaj tapasi, 
gerekli kapasitede ve ayarda bosaltma vanasi, tahliye vanalari ve iki adet sivi seviyesi gözlem 
cami ile teçhiz edilecektir. Gözlem camlari ayni düsey düzlemde, birbirine 90 derece farkla, 
toplayici aksina dik ve toplayici aksi boyunca ölçülmek suretiyle yatay olarak damlama 
borusundan itibaren 3 cm’yi asmayarak mesafede yerlestirilecektir. Yuvarlak gözlem cami 
yerine, madeni cam muhafazali ölçme cami ve otomatik kapanmali durdurma vanalari 
kullanilabilir. 
4.4.1.2. Sentrifüj Soguk Su Üreticisi 
4.4.1.2.1. Evaporatör ve Kondenser 
Iç aksamin temizlenmesine imkan verecek sekilde tasarlanis ve imal edilmis, ‘shell and tube’ 
tip olacaktir. Drenaj ve hava ventili için uygun noktalarda baglanti olanaklari birakilmis 
olacaktir. Sogutucu tarafinda aluminyum kanatçiklari olan bakir boru kullanilmis olacaktir. 
Evaporatör, kompresöre sivi halde sogutucu akiskan kaçisini engelleyici düzenege sahip 
olacaktir. 
Evaporatöre sogutucu akiskan akisi, hareketsiz orifis vasitasi ile kontrol edilecektir. 
Evaporatör ve kondenserde, su ve sogutucu akiskan taraflarinda basinç kaybi, tasarimda 
öngörülmüs degerlerin üzerine olamayacak, tasarimda öngörülen isletmeyi olumsuz 
etkilemeyecektir. 
4.4.1.2.2. Kompresör 
Dökme aluminyum alasimli impelerli, elektrikle çalisan, tek veya çift asamali sentrifüj tip 
olacaktir. Kompresör girisindeki emis kilavuz kanatçiklarinin sogutucu gaz çikis sicakligina 
göre ayarlanabilmesi vasitasi ile, kompresörden geçen debinin ayarlanmasi ve bu sekilde 
cihaz katalog kapasitesinin % 10’u ile % 100’ü arasinda kapasite modülasyonu mümkün 
olacaktir. Emis kilavuz kanatçiklari ‘air-foil’ tipi olacak, paslanmaz çelik veya demir içermeyen 
malzemeden imal edilmis olacaktir. 
Kopresör rotorlari imalatdan sonra statik ve dinamik olarak balans edilmis ve isletme 
hizlarindan % 10 daha yüksek hizda test edilmis olacaktir. Her bir rotor su veya sogutucu 
gazla temas durumunda korozyona maruz kalmayacak malzemeden imal edilmis olacaktir. 
4.4.1.2.3. Elektrik Motoru 
Iki kutuplu, tek hizli, geri dönüssüz indüksiyonlu tip, yüksek sicaklik durumunda motor 
isletimini durduran kontrol güvenlik mekanizmasina haiz olacaktir. 
4.4.1.2.4. Hiz Arttirici Sanzuman 
Gerekli oldugu durumda, proje verilerine uygun olarak kompresöre entegre bir parça olarak 
temin edilecek ve kompresör yaglama mekanizmasina bagli olarak yaglanabilecek sekilde 
montaji gerçeklesecektir. 
4.4.1.2.5. Ses Yutucu Önlemler 
Projelerde ve sartnamede belirtilen gürültü seviyelerini tutturmak üzere, açik muhafazali 
tiplerde ve gerekirse hermetik tiplerde, ARI Standarlari 375-79’da belirtilen sekilde yapilacak 
ölçümlerde saptanacak ses seviyesinin, sogutma grubu tam kapasitesinin %25’i ile %100’ü 
arasindaki isletimde, 85 dbA’yi geçmemesi için, akustik kaplama uygulanacak, ses yutma 
önlemleri alinacaktir. 
4.4.1.2.6. Yaglama Sistemi 
Elektrik motorlu yag pompasi, termostatik kontrollü elektrikli isitici, termostatik kontrollü su 
sogutmali isi esanjörlü, yag-sogutucu gaz ayristiricisi ile birlikte komple basinçli besleme 
sistemi tipinde olacaktir. Yaglama sisteminde, baslangiç aninda, isletme durumunda ve bir 
bozukluk durumunda cihaz durduruldugunda, basinç saglanacaktir. 
4.4.1.2.7. Purjör Ünitesi 
Sogutucu gaz ile vakumda çalisitirilacak su sogutucusunun sogutma gazi sisteminden 
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yogusmayan gazlari ayristirip sistem disina toplamak üzere bir otomatik purjör sistemi 
olacaktir. Purjör sistemi fabrika imalati olacak, su sogutucusu kontrol panelinden güç 
alacaktir. Sistemden manuel su atimini ve sisteme otomatik sogutucu gaz dönüsünü 
saglayacak düzenek ile teçhiz edilmis olacaktir. 
4.4.1.2.8. Gaz Pompaj Ünitesi 
24 °C’de pozitif basinçta sogutucu gaz ile çalisan tip olup, transfer pompasi, kondenser ve 
ASME Standartlari’na göre imal edilmis gaz deposuna haiz olarak temin edilecektir. Bu 
sistem, sogutma grubunun bakimi sirasinda, gerekli yerlerden sogutucu gazin güvenlikli 
sekilde cihaz disinda toplanip depolanmasi için kullanilacaktir. Gaz pompaj ünitesi sogutma 
grubu üreticisi tarafindan temin edilecektir. 
4.4.1.2.9. Kontrol Sistemi 
Kontrol sistemi, sogutma grubu su çikis sicakligina göre, kompresör emis kilavuz 
kanatçiklarinin kontrol edilmesi vasitasi ile, sogutma grubu isletme kapasitesini modüle 
edebilecektir. Kontroller otomatik ve arizlanmaz tip olacaktir. Düsük yag basinci, yüksek 
kondenser sicakligi, düsük sogutma suyu sicakligi, düsük sogutucu gaz sicakligi, yüksek 
motor sicakligi durumunda cihaz otomatik olarak durdurulacak, yapilan islem kontrol 
panosunda isikli olarak belirlenebilecektir. Kontrol panosu fabrikada, gerekli tüm kontrol 
mekanizmalarina, göstergelere, sayaçlara ve isiklara haiz olarak üretilmis olacaktir. Kontrol 
panosunda cihazin ne kadar süredir isletilidigini gösteren bir sayaç bulunmali, servis 
zamanlari buradan takip edilebilmelidir. Kontrol panosundan sogutma gurubunun isletme 
kontrolü yapilabilecek, çalismasi izlenebilecek, su çalisma sicakliklari, sistem kapasite 
modülasyonu ve talepe göre kontrol senaryolari cihaza programlanabilecektir. 
4.4.2. Sogutma Kuleleri 
4.4.2.1. Revizyonlu nihai projelerde gösterilen sekilde, sogutma sisteminde gereken noktalarda, 
tasarimda öngörülmüs islevi yerine getirebilecek tarzda, en az tasarimda belirtilmis 
kapasitede, tasarim dokümanlarinda ve isbu sartnamede belirtilmis özelliklere sahip sogutma 
kuleleri, isletmelerinde gerekecek tüm ek parçalar ve aksesuarlar ile birlikte komple temin 
edilecektir. 
4.4.2.2. Kule kaplamasi, agir yüke dayanikli profil çerçeve ile desteklenmis galvaniz saç panellerden 
olacaktir. 
4.4.2.3. Kule hava geçis panjurlari paslanmaya ve korozyona dayalikli olmak üzere, galvaniz saçtan 
imal edilmis olacak, kule disindan kule içi gözükemeyecek ve isletmede gereksiz basinç 
kaybi yaratmayacak sekilde imal ve monte edilmis olacaktir. 
4.4.2.4. Soguk su toplama tavasi minimum alt yüzeyde minimum 3.5 mm kalinliginda, yan yüzeylerde 
minimum 4.2 mm kalinliginda kalin ve dayanikli galvaniz çelikten imal edilecektir. Toplama 
tavasi, gereken egim verilmis sekilde, uygun drenaj sistemi, temizlik kapagi, süzgeç ve su 
doldurma düzenegi ile komple temin edilecektir. Çok hücreli kulelerde, hücrelerin su toplama 
tavalari, kuleyi hücre sayisina göre bölecek ve hücre sayisi kadar drenaj alani saglayacak 
sekilde, birbirlerinden su geçirmez partisyonlar ile ayrilmis olacaklardir. Kulenin tasarimi, 
hücrelerden biri servise tabi tutulurken digerleri isletilebilecek sekilde yapilmis olacaktir. 
4.4.2.5. Sicak su dagitim tavalari, açik yerçekimli tip olacak, plastik su püskürtme difüzörlerine haiz 
temin edileceklerdir. 
4.4.2.6. Islak hava temas yüzeyleri yangina dayanikli malzemeden üretilmis, mantar, küflenme ve 
benzeri biyolojik aktiviteye karsi dayanikli tip olacaklaridir. 
4.4.2.7. Damlacik tutucular (eliminatörler) iki geçisli, korozyona dayanikli tip olacak, çelik kaslara 
monte edileceklerdir. Damlacik kaybi % 0.2 degerini geçmeyecektir. 
4.4.2.8. Kule fanlari dökme aluminyum kanatli pervane tip olacaktir. Her bir fan kanati, dökme 
aluminyumdan imal edilmis fan göbegine ayri ayri monte edilmis ve ayarlanabilen tip olacaktir. 
Fan saftlari ve fan düzenegi fabrikada statik ve dinamik olarak tam balanslanmis olacaktir. 
Fan saftlari esnek baglantilara sahip olacak ve yaglanma ihtiyaci bulunmayacaktir. Motorlar 
nemli hava geçisinden uzakta korunmali olarak monte edilecektir. V tipi kayis kasnak 
düzenegi kabul edilmeyecektir. 
4.4.2.9. Kulelerin her iki tarafinda eliminatörlere ve plenyuma ulasmayi saglamak üzere kontrol kapilari 
bulunacaktir. Her bir fan silindirinin üzerinde, kalin sicak galvaniz telden fan koruyucu 
kaplamasi bulunacaktir. 
4.4.2.10. Birden fazla hücresi bulunan kulelerde, herbir hücre uygun partisyonlar ile birbirinden ayrilmis 
olacak, herbir hücreye gerekli sayisi kontrol kapisi saglanacaktir. 
4.4.2.11. Kulelerin etrafinda uygun sekilde, insan geçisini düzenleyici ve cihazlari koruyucu çit 
olmasinda yarar vardir. 
4.4.2.12. Kuleler, montaj noktalarina titresim yaymayacak, ses yutucu özelliklere sahip, rüzgar ve 



Sayfa 30 / 62 

deprem gibi dis güçlere dayanikli, korozyona dirençli, güçlü strüktürler vasitasi ile monta ve 
testip edilmelidir. 
4.4.2.13. Müteahhit temin ettigi kuleleri, kulelerin tasarimda öngörülen sart ve performansta 
çalisacagini belgeleyen fabrikadan alinmis yazi, imalatin ilgili standartlara göre yapilmis ve cihazin ilgili 
standartlara göre test edilmis oldugunu bildiren belgeler, kullanim kilavuzu, cihaz isletme 
karakteristiklerini gösteren hesap özeti ve garanti belgeleri ile birlikte verecektir. 
4.4.3. Esanjörler 
4.4.3.1. Revize edilmis nihai tasarim projeleri, shop drawingler ve spesifikasyonlarda belirtilen 
termodinamik ve tüm diger teknik özellikleri saglamak üzere, en az iki firma mamüllerinden fiili 
seçimleri yapilarak idare onayina sunulacak ve idarece kabul edilen ve onaylanan firmanin 
mamülleri uygulamada kullanilacaktir. 
4.4.3.2. Kullanilacak esanjörler, aksi özel olarak belirtilmedikçe plaka tipi olacaktir. 
4.4.3.3. Plaka esanjörler, tip 316 paslanmaz çelik plakalardan, tasarimda öngörülen isi degisimi 
performansini, yine tasarimda öngörülen diger teknik özellikler çerçevesinde, yakalayacak 
sekilde imal edilmis olacaktir. 
4.4.3.4. Isi transferi plaka yüzeyleri, düsük basinç kaybi ile yüksek isi transferi özelliklerini optimize 
edecek sekilde, dalgali formda olacak, bu form plakalar arasinda homojen dagitilmis destekler 
dörevini yapacak, tasarim her bir devrenin isletme basincinin 1.5 kat fazlasina dayanikli 
olmasini saglayacaktir. 
4.4.3.5. Plakalar arasinda tek parçadan, sizmayi engelleyici, nitril veya benzeri, korozyona ve isletme 
sicakliklarina dayanikli, stabil termodinamik ve statik özellikleri olan, saglam contalar 
bulunacak, contalar plakalar arasina, herhangi bir sizmayi disari atacak ancak iki akiskani 
karistirmayacak sekilde monte edilmis olacaktir. 
4.4.3.6. Plaka esanjörler, tasarim degerleri bazinda % 10 güvenlik faktörü ile seçileceklerdir. 
4.4.3.7. Esanjör plakalari, alt ve üst deliklerinden geçen tutma barlari vasitasi ile birlestirilmis olacak, 
basinç altinda maksimum conta temasi saglanacaktir. 
4.4.3.8. Plaka tipi esanjörde kaynakli birlesimler kullanilmayacaktir. Esanjör kasasi vidalar ile 
birlestirilmis ve sahada demontaj veya montaj islerini kolaylastirici sekilde tasarlanmis tip 
olacaktir. Tüm gerekli yüzeyler uygun kaplama ile boyanmis ve kaplanmis olacaktir. 
4.4.3.9. Plaka sikistirici mekanizma özel sikistirma aletlerine ihtiyaç vermeyen, lokalize basinç 
yaratmayan özellikte olacaktir. 
4.4.3.10. Esanjör ASME Standartlari’na veya idarece kabul edilecek uluslararasi sayginlikta bir 
standarta göre test edilmis olacaktir. ASME Standartlari’na göre, her iki esanjör devresinin de 
1722 kPa basinç ve 116 °C sicaklikta isletilmek üzere tasarlanmis olmasi gereklidir. 
4.4.3.11. Esanjör kullanim kilavuzu, bakim açiklamalari, test belgeleri, yeteRlilik belgeleri ve garanti 
belgeleri, cihazin temini ile birlikte idareye teslim edilecektir. 
4.4.3.12. Esanjör kasasi ve tutma barlari, isletmede ileride esanjöre, ilk durumuna kiyasla %25 daha 
fazla sayida esanjör plakasi eklenebilecek büyüklükte ve özellikte olacaktir. 
4.4.4. Pompalar 
4.4.4.1. Sentifüj Pompalar 
4.4.4.1.1. Pompalar çift emisli, düsey açilir gövdeli, asiri yüklenmeyen santrifüj tip ve ihtiyaca göre tek 
ya da çok kademeli olacaktir. 
4.4.4.1.2. Pompa gövdesi ve yatak muhafazalari sik damarli dökme demir olacaktir. Gövdesinin 
yüksek 
noktalarina el idareli havaliklar, düsük noktalarinda drenaj tapalari ile teçhiz edilmis olacaktir. 
Mil halkalari mekanik ya da salmastrali tip olacaktir. Çarkinin statik ve dinamik balanslari 
yapilmis olacaktir. 
4.4.4.1.3. Pompa çarki, çark asinma halkalari, salmastralari gövde asinma halkalari, ve mil gömlegi 
bronz olacaktir. Mil karbon ya da halita çeligi tornadan geçirilmis ve taslanmis olacaktir. 
Yataklari bilyali veya yaglamali bronz gömlekli tip ve yag kaybi veya toz ya da su girmesi 
etkili bir biçimde önlenecek sekilde kapali olacaktir. 
4.4.4.1.4. Her pompa gövdesi belirtilen desarj basmasi arti sistemdeki statik basma arti bu iki basma 
toplaminin yüzde 50’si fakat 8.8 kg/cm²‘den az olmayacak basinca dayanikli olacaktir. 
Pompa ve motoru ortak bir çelik kaideye monte edilmis ve mil kasnak muhafazasi ile birlikte 
temin edilecektir. 
4.4.4.1.5. Kapasite ve toplam basma tasarimda belirtildigi gibi olacak ve pompa üst verime göre 
seçilecektir. Temin edilen tip ünite için eger gerekliyse, kompresör motorunu sogutan su için 
ilave su ihtiyacini karsilama amaciyla ilave pompa kapasitesi temin edilecektir. Pompa egrisi 
maksimum kapasiteden kapama anina dogru sürekli yükselecektir. Kapama basinci, tasarim 
basincindan yaklasik %20 daha büyük olacaktir. 
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4.4.4.1.6. Pompa motoru, pompanin karakteristik egrisinin herhangi bir noktasinda islerken asiri 
yüklenmeyi önleyecek sekilde yeterli kapasitede olacaktir. Motorlarin tamamen kapali fan 
sogutmali muhafazasi olacaktir. 
4.4.4.1.7. Motor starterleri manyetik, çapraz hat tipi genel amaçli muhafazali olacaktir. Pompa hizi 
3000 devir/dakika’yi asmayacak; yalniz pompa basmasinin 1.8 kg/cm²‘den az oldugu durumlarda 
pompa hizi 1500 devir/dakika’yi asmayacaktir. 
4.4.4.1.8. Pompa, servis islemlerinin boru sistemi baglantilarinin sökülmesini gerektirmeden yapilabilir 
tip olacaktir. 
4.4.4.1.9. Mekanik mil salmastralari tek, iç taraftan montajli, bitisik yüzü elastomer körük tipi, 
paslanmaz çelik yayli, pirinç veya paslanmaz çelik baslikli karbon döner yüzlü, ve volfan 
karbit sizdirmaz yüzlü olacaktir. Salmastralar bronzdan ve su sogutmali olacaktir. 
4.4.4.1.10. Dolgu tip salmastralar gövdeden ayri bir birim yapisinda ve dönmesi engellenmis olacaktir. 
Salmastra kutusunda en az 5 sira kare grafit örgülü asbest conta ve bir bronz halka 
bulunacaktir. Conta salmastra bronz ara baglanti tipi olacaktir. 
4.4.4.1.11. Her bir pompa için gerekli test ve yeterlilik belgeleri, isletme performans analiz hesaplari, 
montaj kilavuzu, bakim açiklamalari ve garanti belgeleri pompa ile birlikte temin edilerek 
idareye verilecektir. 
4.4.4.2. In-Line Sirkülasyon Pompalari 
4.4.4.2.1. Pompalar in-line monte edilebilen, tek emisli, tek devirli, düsey veya radyal açilir gövdeli tip 
olacaktir. 
4.4.4.2.2. Pompa gövdesi dökme demir olacaktir. 
4.4.4.2.3. Pompa impeleri dökme bronzdan imal edilmis olacaktir. 
4.4.4.2.4. Pompa, servis islemlerinin boru sistemi baglantilarinin sökülmesini gerektirmeden yapilabilir 
tip olacaktir. 
4.4.4.2.5. Her bir pompa için gerekli test ve yeterlilik belgeleri, isletme performans analiz hesaplari, 
montaj kilavuzu, bakim açiklamalari ve garanti belgeleri pompa ile birlikte temin edilerek 
idareye verilecektir. 
4.4.5. Genlesme - Büzüsme Tanklari 
4.4.5.1. Revize edilmis nihai tasarim projelerinde belirtildigi ve tasarim dokümantasyonunda belirtildigi 
sekilde, isitma ve sogutma sistemlerinin su devrelerinde, isletmeye alma ve isletme 
esnasinda sistem su hacminde husule gelen hacim degisimlerini kompanse etmek üzere, 
tasarimin öngördügü yer ve basinca göre, yeterli büyüklükte ve dayaniklilikta genlesmebüzüsme 
tanki temin edilecektir. 
4.4.5.2. Genlesme-büzüsme tanklari minimum 4.75 mm kalinliginda galvaniz saçtan imal edilmis 
olacaktir. 
4.4.5.3. Genlesme-büzüsme tanklari gerekli tüm kesme vanalari, emniyet ventilleri, drenaj vanalari, 
purjörler ve benzeri aksesuarlarla temin edilecek, tasarimda öngörülen basinca göre imalatçi 
firma önerileri dogrultusunda basinçlandirilmis olacaktir. 
4.4.5.4. Genlesme-büzüsme tanklari sisteme baglantilarinda uygun sekilde desteklenmis olacaktir. 
4.4.5.5. Kapali tip membranli genlesme-büzüsme tanklari kullanilacaktir. 
4.4.5.6. Genlesme tanklari cam yünü izolasyon malzemesi ile en az 50 mm kalinlikta izole 
edilecektir. Izolasyonun dis tarafi 0.5 mm kalinliginda galvanizli çelik levhalarla kaplanacaktir. 
Genlesme tanki çizimlerde detaylandirildigi veya Idare’nin uygun gördügü sekilde izole 
edilecektir. 
4.4.6. Basinç Göstergeleri 
4.4.6.1. Basinç göstergeleri her esanjörün ve pompanin giris ve çikislarina takilacaklardir. 
4.4.6.2. Basinç göstergeleri çizimlerde gösterildiginde sogutulmus su hatlarina ve su serpantinlerine 
takilacaktir. 
4.4.6.3. Gösterge kesme vanalari çizimlerde gösterilen veya not edilen yerlere temin edilecektir. 
4.4.6.4. Göstergeler, kolayca erisilebilecek ve okunacak bir sekilde tesis edilecektir. 
4.4.6.5. Göstergeler, kapatma vanalari ile birlikte pirinç boru ve boru ek parçalariyla baglanacaktir. 
4.4.6.6. Göstergelerin termik olarak izole edilmis yüzeylerdeki montaji, dik duran montaj cihazlari ile 
temin edilecekdir. 
4.4.7. Esnek Baglantilar 
4.4.7.1. Çizimlerde belirtilen yerlerdeki teçhizat boru baglantilarinda esnek boru baglantilari veya 
mansonlar kullanilacaktir. 
4.4.7.2. Esnek baglantilarin esnek kisimlari lastik, tetrafloroetilen resin veya korozyona mukavim çelik, 
bronz, monel veya galvanizli çelik olacaktir. Kullanilan malzemeler ve düzeni basinç, vakum, 
sicaklik ve sirkülasyon niteliklerine uygun olacaktir. 
4.4.7.3. Esnek baglantilarin esnek kisimlari disli, kaynakli, lehimli veya soket agizli ve kullanilacagi 
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servise uygun olacaktir. Esnek kisim metal bilezikler, örgülü tel, vidalar veya amaca uygun 
örgülü bir kaplama ile takviye edilebilir. Flans donanimlar, azami hareket serbestiyetini 
imalatçi tarafindan saptanan standart limitler içerisinde sinirlayabilecek vidalar ile teçhiz 
edilecektir. 
4.4.7.4. Çizimlerde baskaca gösterilmemisse, esnek baglanti uzunlugu, imalatçi tarafindan 
uygulanacagi amaca göre belirlendigi gibi olacaktir. Imalatçi tarafindan önerilmemisse 
sirkülasyon ortamina uygun iç kiliflar veya yalitim malzemeleri tatbik edilebilir. 
4.4.7.5. Çizimlerde belitilmemisse körükleri koruyucu kaplamalar temin edilecektir. 
4.4.7.6. Esnek baglantilar, statik basinç arti pompa basmasi, ve 250 °F için 8 gr/cm² (125 psi) veya 10 
kg/cm² (150 psi)’ye göre dizayn edilmis olacaktir. 
4.4.8. Drenaj Hatlari 
4.4.8.1. Her nem alici için drenaj hatlari tesis edilecektir. Drenaj hatlarina akis yönünden 1/4 inç/feet 
oraninda egim verilecektir. Kanalizasyona baglanacagi belirtilen drenler endirekt bir hat 
vasitasiyla baglanacaktir. Belirtilen yerlere ya da gerekli görülen yerlere temizleme delikleri 
yapilacaktir. 
4.4.8.2. Bütün borular standart agirlikta galvanizli çelik; baglanti parçalari standart agirlikta galvanizli 
temper dökme drenaj tipi ve yapisi boydan boya disli olacaktir. Müteahhitin tercihine kalmak 
üzere, bakir drenaj borulari ve baglanti parçalari temin ve tesis edilebilir. 
4.4.8.3. Oda tipi sogutma apareyleri ve kangal-sevketme üniteleri disinda, bütün ünitelerden gelen 
kondens suyu drenaj hatlarina sifonlar yerlestirilecektir. Her sifonun derinligi baglanmis oldugu 
ünitenin toplam statik basinç kapasitesine esit olacaktir. Bu sifonlar iki adet T-boru parçasi ve 
uygun bir U-dirsegi ile yapilacak; her T-baglantisinin açik agzina tapa takilacak, el ile 
sikilacaktir 
4.4.9. Su Borulari, Vanalar ve Aksesuarlar 
4.4.9.1. Su Borulari ve Baglanti Parçalari 
4.4.9.1.1. Soguk Su Sistemi 
Soguk su boru sistemi su sogutma grubu ve havalandirma ünitesi arasindaki bütün borulari ve 
baglantilari kapsayacaktir. Isitma sicak suyu ve soguk su boru kombinasyonu kangal 
üniteleri, sogutucu ve isitici arasindaki boru ve baglantilarini kapsayacaktir. 
Çapi 4 inç’den büyük borular standart agirlikta siyah çelik, ve çapi 4 inç ve daha küçük borular 
standart agirlikta siyah galvanizli çelik veya bakir boru olacaktir. 
Bakir borular için ek parçalari dökme pirinç veya dövme bakir, kaynak baglantili tip olacaktir. 
Çapi 2 inç ve daha küçük çelik borularin ek parçalari disli; 2 inç ile 3 inç arasi borular için 
vidali veya kaynakli; 3 inç’den büyük borular için uc uca kaynak tipi, flanslar kaynak boyunlu 
tip olacaktir. Bütün ek parçalari 8ç8 kg/cm² basinçta sicak ve soguk su servisine uygun 
olacaktir. 
4.4.9.1.2. Besleme Suyu Sistemi 
Besleme suyu borulari, baglantilari, boru izolasyonu ve sicak su sistemi ile havalandirma 
sistemi ilgili kisimlari arasindaki aksesuarlar sihhi tesisat bölümünde içerilmistir. Baskaca 
belirtilmemisse besleme suyu baglantisina bir sürgülü vana süzgec basinç dengeleme vanasi, 
ters akis önleyici ve tahliye vanasi tesis edilecek; tahliye vanasi teçhizata mümkün oldugu 
kadar yakindan takilacaktir. (Sogutma kulesindeki besleme suyu baglantisi bir sürgülü vana 
ve bir hortum muslugu ile teçhiz edilecektir 
4.4.9.2. Vanalar 
4.4.9.2.1. Sürgülü, köse tek yönlü ve glob vanalar bronz olacaktir. Ebadi 2 inç ve daha küçük vanalarin 
baglantilari siyah ve çelik boru için disli, bakir boru için kaynakli olacaktir. Ebadi 2 inç’den 
büyük fakat 3 inç ve daha küöük vanalar vidali, kaynakli veya flansli agizli olacaktir. Ebadi 3 
inç’i asan vanalar flansli agizli tip olacaktir. Vanalar statik basinç arti pompa basmasi ve 250 
°F için uygun olan 125 psi basinçta hizmet görebilecek sekilde tasarlanmis tip olacaktir. 
4.4.9.2.2. Ebadi 2 inç ve daha büyük olan sürgülü, köse tek yönlü ve glob vanalari demir gövdeli bronz 
monteli vidali veya flansli olacaktir. Vidali veya flansli olma sartlari için, yukarda bronz vanalari 
için belirtilenler geçerli olacaktir. 
4.4.9.3. Balans Vanalari 
4.4.9.3.1. Balans vanalarindan 2 inç ve daha küçük olanlar bronz olabilir. 
4.4.9.3.2. Balans vana baglantilari siyah çelik boru için disli, bakir boru için kaynakli tip olacaktir. 1 inç 
ve daha büyük musluklar demir, vidali veya flansli agizli olacaktir. 
4.4.9.3.3. Bu vanalar kare baslikli veya benzeri arajmanda ve vana pozisyonunu gösterir bir ibresi ya 
da kontrollu olacak ve 125 psi ve 250 °F için dizayn edilmis olacaktir. 
4.4.9.3.4. Demir vanalar yaglanmis ya da yaglanmamis veya tetra-floroetilen resin kaplanmis konik 
vana olacaklardir. Konik vanalar yerine bilyali vanalar kullanilabilir. 
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4.4.9.3.5. Ebadi 8 inç ve daha büyük olan konik ve bilyali vanalar pozisyon belirten ibreye haiz el ile 
kumanda edilen idare mekanizmali olacaklardir. 
4.4.9.4. Ankrajlar 
4.4.9.4.1. Ankrajlar belirtilen ya da gerekli görülen yerlere genlesmeyi sinirlama veya boru üzerinde 
asiri gerilmeler olusmasina mani olma amaciyla yerlestirilecektir. Baskaca belirtilmemisse 
ankrajlar desteklerin baglanmasi ve kelepeçelenmesi için kulak ve vidalara haiz bileziklerden 
ibaret olacaktir. 
4.4.9.4.2. Ankraj destekleri, gereken yerlerde gerdirmeler de kullanilarak olusabilecek her türlü sonucu 
karsilayabilecek en etkili bir biçimde yerlestirilecektir. 
4.4.9.4.3. Destekler, ankrajlar veya gerdirmeler, bu tip elemanlarin tesbiti esnasinda yapiya zarar 
vermeyecek veya agirligiyla ya da boru hattinin genlesmesi sonucu yapisal elemanlari ters 
etkilenemeyecek yerlerde tatbik edileceklerdir. Tatbikata geçilmeden önce boru ankrajlari ile 
ilgili detayli çizimler onaya sunulacaktir. 
4.4.9.5. Drenler 
Baskaca belirtilmemisse, drenler pipeller ve kapaklardan veya tapali T-boru ek parçalarindan 
ibaret olup, erisilebilir bir düzende yerlestirilecektir. 
4.4.9.6. Termometreler 
4.4.9.6.1. Termometreler belirtilen yerlere tesis edileceklerdir. 
4.4.9.6.2. Termometrelerin isletme limitleri, kullanildiklari sistemin limitlerine uygun olacak ve kumanda 
kismindan kolay okunabilir biçimde yerlestirileceklerdir. Isi yalitimi uygulanmis ayakli montaj 
elemanlari, altliklar, adapterler veya uzatilmis borular temin edilecektir. Bu kalemler için en az 
izolasyon kalinligi kadar pay birakilacaktir. 
4.4.9.6.3. Ayakli montaj elemanlari termometre ile entegre ya da termometre imalatçisinin standart 
aksesuarlarindan olacaktir. 
4.4.9.6.4. Borular için kullanilacak uzak tip termometrelerin korozyona dayanikli tüplü daldirma tipi 
duyarli elemanlari olacaktir. Yalniz bununla sinirlanmamak üzere, termometreler özellikle 
sogutulmus suyun sogutucu ya giris ve çikis noktalarina ve termometrenin cihazla entegre 
olmadigi her otomatik sicaklik kontrol tertibati duyarli elemanin bulundugu yere 
yerlestirilecektir. 
4.4.9.7. Manometreler 
4.4.9.7.1. Manometreler, pompa giris desarjina; sogutulmus su hatlarina ve kolay okunabilir biçimde 
yerlestirilecektir. 
4.4.9.7.2. Manometreler kapama muslugu ile birlikte pirinç boru ve ek parçalari ile baglanacaktir. 
4.4.9.7.3. Izolasyonlu borular için termometreler için belirtilen ayakli montaj elemanlari temin 
edilecektir. 
4.4.9.8. Müdahele Panelleri 
Paneller muhafaza içine alinmis bütün vanalar, kontrollar veya muayene ya da bakim 
gerektiren diger kalemler için temin edilecektir. Bu paneller, anilan kalemlerle ilgili servis ve 
bakim islemlerinin yapilabilecegi veya bunlarin tamamen sökülebilecegi ya da 
degistirilebilecegi sekilde yerlestirilecekler ve yeterli boyutlarda olacaklardir. 
4.4.10 Izolasyon 
4.4.10.1. Bu bölümde belirtilen hususlar, diger ilgili bölümlerde belirtilenlere bir ek niteligindedir. 
4.4.10.2. Sogutma grubu ile her bir kollektör arasindaki sogutucu akiskan emis hatlari 3/4 inç’ten ince 
olmayacak, plastik köpük ile kaplanacaktir. 
4.4.10.3. Sogutulmus su kollektörleri ya da kutulari dahil olmak üzere, sogutucular plastik köpük ile 
kaplanacaktir. Emis sicakliginin 0 °C’nin üzerinde oldugu zaman izolasyon kalinligi 3/4 
inç’den az ve bu sicakligin 0 °C ve altinda oldugu zaman ise 1 1/4 inç’den az olmayacaktir. 
4.4.10.4. Yukarda belirtilen izolasyon yerine, 2 inç kalinliginda üretan köpügü kullanilabilir. Üretan 
köpügü 20 Gage (0.4inç) den daha hafif olmayacak metal örtü ile tamamen kaplanacaktir. 
Sogutucularin bas kisimlarindaki izolasyon, basliklarin sökülmesi veya degistirilmesi sirasinda 
izolasyon herhangi bir hasara ugramayacak sekilde yapilacaktir. 
4.4.11. Boyama ve Bitis Yüzeyleri 
4.4.11.1. Atölye Kaplamasi 
Baskaca belirtilmemisse, teçhizat ve bagli elemanlari, demir ihtiva eden malzemeden imal 
edilmisse, imalatçinin standart bitis kaplamasiyla imalat yerinde kaplanmis olacak; yalniz 
bina disinda yerlestirilecek kalemlere hava sartlarina dayanikli bir kaplama uygulanacaktir. 
Sicak daldirma ile galvanizlenmis saç kullanilan yerlerde kesilen yüzeyler çinko içerigi yüksek 
bir kaplama ile kaplanacaktir. 
4.4.11.2. Is Yerinde Boyama 
Baska bir uygulama yapilacagi belirtilmemis boya gerektiren yüzeyler ile imalat yerinde yalniz 
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astar boya atilmis yüzeyler, isbu sartnanmenin ilgili bölümünde belirtilenler dogrultusunda 
boyanacaktir. 
4.5. Montaj Notlari 
4.5.1. Teçhizat 
4.5.1.1. Kompresörler, pompalar, sogutma kuleleri, kondenserler, sogutucular ve destekleme 
gerektiren benzer kalemler için, yapisal çerçeveleri ve destekleri de içine almak üzere bütün 
teçhizat mütemilat ve borular için gereken nisbette destekleme yapilacaktir. 
4.5.1.2. Kompresörler bina yapisindan titresim emici kaideler ile izole edileceklerdir. Her kaide, ara 
izole malzemesi ile beraber makina ve yer veya kaide baglantilarindan ibaret olan titresim 
yalitim ünitelerine sahip olacaktir. 
4.5.1.3. Döseme üzerine yerlestirilecek diger teçhizat 6 inç’den az olmayacak kalinlikta beton kaide 
üzerine oturtulacaktir. Döseme üzerine tesbit edilecek pompalar için beton kaideler tasinacak 
pompa, taban plakasi, ilgili elemanlar ve motor agirliginin üç katina esit bir kütleye sahip 
olacak, veya boru sistemine ve çevre yapiya transfer olacak titresim siddetini asgari düzeye 
indirecek sekilde pompa imalatçisinca tavsiye olunan yeterli agirlikta olacaktir. 
4.5.1.4. Beton kaide yerine, döseme ile arasina yerlestirilen yalitim malzemesi ile birlikte beton blok 
kullanilabilir. Bu beton blok pompa, motor ve alt agirliklarin birlesik agirliginin üç kati küteleye 
sahip olacaktir. 
4.5.1.5. Titresim yalitim malzemesi tasinacak yük durumuna göre seçilecek ve boyutlari bu esasa ve 
yalitilacak titresimin en düsük frekansina göre saptanacaktir. Blok üzerine oturtulmus 
pompaya baglanan hatlar için esnek baglantilar temin edilecektir. 
4.5.1.6. Insa edilmeden önce, belirtilen ve gereken kaidelerin detayli çizimleri, vidalama detaylari ve 
bulonlar temin edilecektir. Kaidelerde kullanilacak beton, sartnamenin ilgili bölümlerinde 
belirtilenlere uygun olacaktir. Teçhizat imalatçi talimatlarinin uygun olarak seviyesinde, 
hizasinda ve saglamca yerine yerlestirilecektir. 
4.5.2. Su Borulari 
4.5.2.1. Genel Tanimlar 
4.5.2.1.1. Borular is yerinde alinan kesin ölçülere göre kesilecek, yerlerine gerdirilmeden zorlanmadan 
veya pencere kapi ve diger açilan kisimlara engel teskil etmeyecek sekilde yerlestirilecektir. 
4.5.2.1.2. Boru döseme islerini kolaylastirma amaciyla bina yapisinda asiri kesme veya diger zayiflatici 
operasyonlar Idare’nin yazili izni olmadan yapilmayacaktir. 
4.5.2.1.3. Yerlesim planinda destek yerleri, her baglanti ya da ankrajlara binen yükleri, tipik ankraj 
detaylarini madeni çati yapisina mesnetlenen destekler ve asma borular vanalar, tanklar, 
pompalar ve diger mekanik teçhizat için özel ankraj detaylari gösterilmis olacaktir. 
4.5.2.1.4. Destekler yalnizca yapisal çerçeve elemanlarina ve beton plakalara mesnetlenecektir. Metal 
kaplamayi yaralamamasi için onaylanmis bir metod kullanilmadigi müddetçe, destekler metal 
çati yapisina mesnetlenmeyecektir. 
4.5.2.1.5. Yapisal çerçeve elemanlari arasina destek gerektigi zaman, uygun madeni ara çerçeve 
temin edilecek ve detaylandirilacaktir. Borular çapaklardan arindirilmis olacak ve genlesme ve 
büzüsme ihtiyaci baglantilara ve askilara bir zarar vermeden saglanabilecek sekilde tesis 
edilecektir. 
4.5.2.1.6. Hatlarda yön degistirmeler uygun boru ek parçalari kullanilarak yapilacak; ancak boru bükme 
aletiyle genis dönüslü bükümler yapilmasi kaydiyla çapi 4 inç ve daha küçük borular 
bükülebilecektir. Boru bükümlerinin aks yari çapi boru çapinin 6 katindan daha küçük 
olmayacaktir. 
4.5.2.1.7. Kivrimlar, kirsikliklar, düzlesmis kisimlar ve diger kusurlar tezahür eden bükülmüs borular 
kabul edilmeyecektir. Gereken drenaj ve havalandirma ihtiyacinin saglanabilmesi amaciyla 
bütün borular yeterli bir egimle dösenecektir. 
4.5.2.1.8. Bütün yüksek noktalar hava tahliye vanalari ve bütün düsük noktalar drenler ile teçhiz 
edilecektir. Bakir borular disinda teçhizata yapilacak boru baglantilarinda rakorlar veya flanslar 
kullanilacaktir. 
4.5.2.1.9. Iç kisimlarinin temiz tutulmasi amaciyla tesisat çalismalari süresince boru hatti ve teçhizatin 
açik agizlari kapak ya da tapa ile kapatilacaktir. 
4.5.2.1.10. Demir ve bakir borular arasindaki baglantilarda dielektrik mansonlar veya ek parçalari 
kullanilarak birbirlerinden elektriki açidan izole edilecektir. 
4.5.2.2. Bakir Boru Baglantilari 
Bakir boru baglantilari, düz kesilecek, agizlari düzeltilecek ve iç kisimlari iyice 
temizlenecektir. Baglantilar tüm ek parçasi uzunlugunca lehim malzemesi uygulanarak 
lehimlenecektir. Artan lehim baglanti üzerinden lehim sertlesmeden silinerek alinacaktir. 
4.5.2.3. Vidali Baglantilar 
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Vidali baglantilar düzgünce açilmis disler vasitasiyla yapilacaktir. Baglantilar 
politetrafloroetilen bant veya diger onaylanmis disli baglanti maddesi yalniz erkek dislere 
olmak üzere tatbik edilecektir. Baglanti tamamlandiktan sonra en fazla üç dit gözükecektir. 
4.5.2.4. Kaynakli Baglantilar 
Kaynakli baglantilar, baskaca belirtilmemisse eritme kaynagi ile yapilacaktir. Boru 
hatlarindaki yön degistirmelerde kaynak agizli ek parçalari kullanilacaktir. Dirsekler ve T- boru 
parçalari yerine, gönye birlesim veya kesme ve kaynaklama gibi operasyonlar 
yapilmayacaktir.Tali baglantilar için kaynak agizli ‘T’boru parçalari veya dövme kaynak agizli 
tali çikis borusu kullanilacaktir. 
4.5.2.5. Pah Kirma 
Isyerinde ve atölye yerinde yapilacak pah kirma, mekanik yöntemlerle veya alevle kesme 
yoluyla ilgili standartlara uygun olarak yapilacaktir. Alevle kesme yöntemi uygulanmissa 
kaynaklama yapilmadan önce yüzeyler pul ve oksidasyon kalintilarindan temizlenecektir. 
4.5.2.6. Hizalama 
Kaynaklanacak elemanlar dogru hizaya getirilerek kaynak yapildiktan sonra kaynak üzerinde 
gereksiz gerilmeler olusmamasi saglanacaktir. Boru duvarinin hiç bir kismi duvar kalinliginin 
yüzde 20’sinden fazla hizasindan sapmis olmayacak sekilde seviye ayarlamasi yapilacaktir. 
Flanslar ve tali baglantilar dogru hizada tesbit edilecektir. Kaynak isi süresince elemanlar 
dogru hizada tutulacaktir. 
4.5.2.7. Kaynak Öncesi Montaj 
Kaynaklanacak elemanlarin isisinin 32 °F ve daha düsük olmasi halinde kaynaklama 
yapilmadan önce kaynak hizasindan her iki tarafa dogru malzeme yaklasik 100 °F’a kadar 
sogumadan kaynak tamamlanacaktir. 
4.5.2.8. Kusurlu Kaynaklar 
Kusurlu kaynaklarin masraflari müteahhite ait olmak üzere bozulup tekrar yapilacaktir. 
Kusurlu kisimlarin üzerine yeni malzeme ilavesiyle veya çekiç ile dövmeyle tamir yoluna 
gidilmeyecektir. 
4.5.2.9. Elektrodlar 
Elektrodlar kuru ve isitmali bir yerde nemden ya da islakliktan uzak vaziyette saklanacaktir. 
Bir kisim kaplamasi dökülmüs elektrodlar kullanilmayacaktir. 
4.5.2.10. Flanslar ve Rakorlar 
Flanslar ve rakorlar dogru hizada takilacaktir. Flanslar 1.6 mm asbest conta ile birlikte 
kullanilarak düzgün ve sizdirmaz biçimde takilacaktir. Bakir boru kullanilan yerler ve diger 
benzeri kalemler gibi bakim gerektiren bakim gerektiren her malzeme ve teçhizatin boru 
baglantisindan hemen önüne rakorlu veya flansli baglanti yapilacaktir. 
4.5.2.11. Mekanik Baglantilar 
4.5.2.11.1. Sogutucularin, sogutulmus su pompalarinin benzeri teçhizatin boru baglantilarinda ve eger 
sirkülasyon ortaminin sicaklik derecesi 250 °F’i asmiyorsa mekanik teçhizat odalarindaki siva 
üstü boru hatlarina rakorlar kaynakli baglantilar, flanslar veya vidali baglantilar yerine mekanik 
baglantilar kullanilabilir. 
4.5.2.11.2. Mekanik baglantilar yivli agizli veya setli agizli borular, ek parçalari ve vanalar için 
kullanilmak 
üzere manson tipi olacaktir. 
4.5.2.11.3. Mansonlar kendinden hiza ayarlanmali olacak ve yivli ya da setli agizli borulari, ek 
parçalarini 
ve vanalari tam kavrayarak sizdirmaz bir baglanti teskil edecektir. 
4.5.2.11.4. Manson kelepçeleri iki ya da daha fazla parça halinde imal edilmis temper dökme demir 
olacaktir. Manson donanimi kare ya da oval boyun ve çelik vidalar ile yerine tesbit edilecektir. 
Manson 125 psi de hizmet verecek kapasitede ve statik basinç arti pompa basmasina ve 250 
°F’a uygun nitelikte olacaktir. Boru yivleri ve manson tatbiki imalatçi talimatlarina uygun 
olacaktir. 
4.5.2.12. Vanalar 
Yatay boru hatlarindaki vanalar milleri yatay ya da yukarda olacak sekilde takilacaklardir. 
Pompalar, isiticilar, isitici veya sogutucu kangallar gibi her kalem teçhizatin her iki tarafina ve 
drenaj, ayirma veya bölümlere ayirma gerektiren ya da belirtilen yerlere sürgülü vana 
takilacaktir. Tek yönlü vanalar hariç her vana 1.0 mm² (18 geyç)’den ince olmayacak bakir tel 
ile tutturulmus en az 50 mm (2 inç) çapinda pirinç etiket ile teshis edilecektir. Etiketler 
üzerine vana numarasi ve vana fonksiyonu basilmis olacaktir. 
4.5.2.13. Boru Destekleri 
4.5.2.13.1. Genel Tanimlar 
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Baglanti elemanlari, vidalar, gerdirmeler, altliklar ve koruyucu siperler de dahil olmak üzere 
gereken ihtiyaç nispetinde boru askilari, konsollar, takozlar, kelepçeler ve benzeri elemanlar 
temin edilecektir.Zincir tel kayis veya geçici tedbir kabilinden elemanlar konsol ya da aski 
olarak kullanilmayacaktir. Nominal çapi 50 mm (2 inç) ve daha fazla olan borulari tasiyacak 
askilar, özel olarak imal edilmis olacaktir. 
4.5.2.13.2. Asma Yatay Borular 
Asma yatay borular, ayarlanabilir askilar veya konsollar ile desteklenecektir. Çizimlerde 
baskaca belirtilmemisse, düz boru uzantilarindaki destekler arasindaki azami mesafe 
öngörülen nisbette olacaktir. Agir baglanti parçalarinin ve vanalarin bulundugu yerde askilar 
veya destekler 150 cm (5 feet)’den fazla aralikli olmayacaktir. Boru yön degistirme noktasina 
denk gelen destegin bu noktaya olan mesafesi 30 cm (1 ft)’i asmayacaktir. Aski elemanlarinin 
izolasyon üzerinde binecegi yerlerde aski ve izolasyon arasina koruyucu kalkan konacaktir. 
Bu koruyucu saçin ölçüsü ve uzunlugu boru çapina uygun olacaktir. Titresim transferinin 
önlenmesi gereken yerlerde titresim kaynagina en yakin aski esnek ya da yayli tip olacaktir. 
Borularin izolasyon kaplanmamis oldugu durumlarda yayli askidan sonraki diger askilar için 
boruyu askidan ayirmak amaciyla 50 mm (12 inç) kalinliginda ara izolasyon malzemesi ile 
beraber yukarda belirtilen koruyucu saç ile beraber yukarda belirtilen koruyucu saç kalkan 
kullanilacaktir. 
4.5.2.13.3. Dikey Borular 
Dikey borular her kolonun ortasindan, fakat 15 feet’i asmayacak araliklarla ve kolon 
tabanindan taban dirsegi ya da T-boru baglantisindan çizimlerde gösterilen yerlerde yalniz 
boru ayagi ile desteklenecektir. Izolasyonsuz pirinç ve bakir borular için kolon kelepçesi, 
askilar içinde geçerli oldugu gibi elektrolitik kaplamali çelik veya demirden baska malzeme ile 
birlikte kullanima uygun olacaktir. 
4.5.2.13.4. Kanal Içindeki Borular 
Borular uygun duvar veya yer destekleri üzerine oturtulacaktir. 
4.5.2.14. Boru Kiliflari 
Beton veya kagir duvarlardan ya da beton dösemelerden veya çatidan geçen borular 
onaylanmis tarzda yerine yerlestirilen kiliflar içerisinden geçirilecektir. Özellikle 
belirtilmemisse veya onay alinmadan, boru kiliflari yapisal elemanlar içine 
yerlestirilmeyecektir. Bütün dikdörgen ve kare delikler çizimlerde verilen detaylara uygun 
olacaktir. Her kilif, ilgili duvar, döseme veya çatidan tamamen geçecek ve çiktiklari yüzey ile 
ayni düzlemde kesilecektir. Baskaca belirtilmemisse, boru kiliflari, çiplak boru ile kilifi veya 
izolasyon gömlegi ile boru kilifi arasinda asgari 1/4 inç mesafede kalacak yeterli büyüklükte 
olacaklardir. Tasiyici özelligi olmayan duvarlar, dösemeler veya tavanlardan geçen boru kiliflari 
ise kilit tipi uzunlamasina dikisli galvanizli saçtan veya dökme demir boru ya da çelik boru 
olabilir. Boru yuvalari ve dahili duvarlar hariç boru ile kilifi veya izolasyon gömlegi ile boru kilifi 
arasindaki dairesel bosluk sizdirmaz biçimde doldurulacaktir. Dis duvarlar, yangin duvarlari, 
yangin bölmeleri, dösemeler veya çatidan geçen boru izolasyonu üzerine olukluysa 0.15 mm 
(0.006 inç) den ince veya düz ise 0.4 mm (0.016 inç) den daha ince olmamak kaydiyla 
alüminyum gömlek geçirilecek ve en az 0.5 mm (3/8 inç) genisliginden alüminyum ya da 
paslanmaz çelikten kusaklar ile en fazla 20 cm (8 inç) mesafede bir saglamca sarilacaktir. Su 
sizdirmaz tabakali dösemeden disari çikan metal gömlek dolgu malzemesinin alt 
seviyesinden itibaren dösemeden 12 inç yukariya uzatilacak veya duvardan geçiyorsa her iki 
tarafta asgari 4 inç uzatilacaktir. 
4.5.2.15. Rozetler 
Siva üstü çiplak ya da izolasyonlu borularin döseme, duvar veya tavanlari delerek geçtigi bitis 
yüzeylerine rozet yerlestirilecektir. Rozetler boru kiliflarina ya da kilif uzantilarina kilif 
gözükmeyecek sekilde birlestirilecektir. Kiliflarin dösemeden hafifçe çikinti yaptigi yerlerde 
özel tip rozetler kullanilacaktir. 
5. KLIMA-HAVALANDIRMA SISTEMLERI 
5.1. Genel Tanimlar 
5.1.1. Müteahhit; sözlesme tarihinden itibaren idare tarafindan belirtilecek bir süre, idare istekleri 
dogrultusunda ve/veya mütahhit sorumluluklari çerçevesinde, düzeltme ihtiyaci gördügü 
konularda idare mutabakatini alip, gerekli proje revizyonlarini yaparak ve varsa eksik projeleri 
tamamlayarak idare onayina sunacaktir. Bu sirada, diger mekanik tesisat projeleri, elektrik 
tesisati projeleri ve dekorasyon projeleri ile uygunluk koordinasyonu da Müteahhit tarafindan 
gerçeklestirilecektir. 
5.1.2. Anilan revize edilmis nihai projeler ve proje dokümanlari, gerekli bütün sistem planlarini, bütün 
detay çizimlerini, proje hesap ve boyutlandirmalarini, kanal ve borulama gibi sistem dagitim 
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elemanlarinin güzergahlarini ve montaj detaylarini, menfez, difüzer, pancur, ayar damperi, 
yangin damperi, müdahele kapaklari, akustik kaplamalari, drenaj olanaklari, vantilatörler, 
aspiratörler, susturucular, kontrol mekanizmalari, test ve balans ekipmanlari, filtreler, titresim 
izoletörleri ve sistemlerin amacina ulasacak sekilde hizmet vermelerini saglayacak tüm 
gerekli ekipman ve parçalarin fiziksel özelliklerini, termodinamik, areodinamik, akustik 
karakteristiklerini, isil performans degerlerini, dayaniklilik seviyelerini, montaj gerekliliklerini, 
diger sistemler ile entegrasyon niteliklerini, elektrik güç ve kontrol sistemlerini ihtiva edecektir. 
5.1.3. Temel tasarim projelerine dayali olarak fiili uygulama detay resimleri (shop drawings), 
Müteahhit tarafindan, isprogramina uygun sekilde, diger tesisat ve insaat faaliyetleri ile 
koordine edilmis olarak hazirlanacak ve idareye onaylatildiktan sonra uygulamaya 
geçilecektir. 
5.1.4. Bütün havalandirma ve klima tesisat sistemi tamamlandiktan, test ve kabul edildikten sonra, 
fiili yerlesimi ve tesis seklini gösterir ‘as-built’ projeler hazirlanarak yeteri kadar nüshasi 
idareye verilecektir. 
5.1.5. Bütün havalandirma ve klima tesisat sistemi tamamlandiktan, test ve kabul edildikten sonra, 
kurulmus tüm sistemlerin isletme ve bakim kilavuzlari paket halinde hazirlanarak idareye 
teslim edilecektir. 
5.1.6. Sistemlerde kullanilan tüm ekipman ve parçalarin test belgeleri, standartlara uygunluk 
belgeleri ve garanti belgeleri itin bitiminde dosyalarak eksiksiz olarak idareye teslim 
edilecektir. 
5.1.7. Bütün teçhizat tozlanmaya, kirlenmeye ve hava sartlari, nemlilik ve sicaklik degisimlerine 
karsi korunacak sekilde depolanacaktir. 
5.1.8. Malzemeler ve teçhizat onaylanmis imalatçi talimatlari dogrultusunda mukavele 
dökümanlarina uygun olarak tesis edilecektir. 
5.1.9. Her ana techizatta, tip veseri veya katalog numarasini, imalatçi ad ve adresini içeren bir plaka 
görünür vaziyette saglamca tespit edilmis olacaktir. Yalniz distribütör bayii etiketi bulunmasi 
yeterli sayilmayacaktir. 
5.1.10. Bu sartnamede verilen tanimlar ve cihaz özellikleri, tasarim dokümanlarina ve kesif 
spesifikasyonlarina ek olarak yapilacak islerin genel mahiyetini tarif etmektedir. Burada 
tanimlanan bazi teçhizata nihai tasarimda gerek görülmedigi takdirde, tasarim 
dokümanlarinda öngörülen sistemler ve teçhizat esas alinacak, sartname öngörülen techizat 
için geçerli olacaktir. Burada verilenler ile kesif spesifikasyonlari ve/veya tasarim dokümanlari 
arasinda herhangi bir ikilem söz konusu oldugunda, Idare’nin karar ve onayina göre haraket 
edilecektir. Idare’nin lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
5.2. Standartlar 
Tüm tasarim hesaplari ve revizyonlarinda, malzeme seçimlerinde, uygulamada, sistem imalat 
ve montajinda, isletmeye alma çalismalarinda asagida belirtilen yerel sartnameler, standartlar 
ve dokümantasyon esas alinacak, sistemlerin kabulünde kriter kabul edilecektir. Asagida 
listesi verilen standartlar ve yayinlarin önerdikleri çözümler ve yorumlari arasinda bir ikilem 
oldugunda, hangisinin uygulanacagina idare tarafindan karar verilecek, idare tarafindan karar 
verilecek, Idare lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
Bayindirlik Bakanligi ‘Yapi Isleri Makina Tesisati Genel Teknik Tartnamesi’ 
Bayindirlik Bakanligi ‘Havalandirma ve Klima Birim Fiyat Tarifleri’ 
Türk Standartlari 
ASHRAE (American Society of Heating Ventilating and Air Conditioning Engineers) 
Standartlari 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartlari 
ASPE (American Society of Plumbing Engineers) Standartlari 
SMACNA (Sheet Metal & Air Conditioning Contractors National Association) 
Standartlari 
ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartlari 
NFPA (National Fire Protection Association) Standartlari 
UL (Underwriters Laboratories) Standartlari 
AMCA (Air Moving and Conditioning Association) Standartlari 
Malzemelerin ve teçhizatin Bayindirlik Bakanligi Sartnameleri veya Türk Standartlari Enstitüsü 
tasafindan aranan sartlara uygun olacagi belirtilmisse, Müteahhit sartnamenin bu bölümü ile 
temin edilecek kalemlerin, mevzu bahis sartlari sagladigini kanitlayan, üreticiden alinmis 
Ingilizce bir metin verecektir. 
5.3. Sistem Tanimlari 
5.3.1. Hava Kanallari 
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5.3.1.1. Genel Metal Kanal Imalatinda Kullanilacak Malzeme 
5.3.1.1.1. Kanal imalatinda, TS 822-1A sinifina uygun galvaniz saç (üç nokta prensibine göre saç birim 
alani m2’de topam minimum 214 gr çinko kaplama bulunan tip) kullanilacaktir. 
5.3.1.1.2. Kanallar, özel yüksek basinç sistemleri hariç, SMACNA Standartlari’nda tarif edilen sekilde, 
maksimum 500 Pa isletme basinç sinifina uygun sekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. 
5.3.1.1.3. Dikdörtgen kesitli kanallarda kullanilacak galvaniz saç kalinliklari asagida özetlenmistir. 
En genis kenar 250 mm ‘ye kadar ∼ 0.50 mm 
En genis kenar 500 mm ‘ye kadar ∼ 0.60 mm 
En genis kenar 990 mm ‘ye kadar ∼ 0.75 mm 
En genis kenar 1990 mm ‘ye kadar ∼ 0.90 mm 
En genis kenar 2490 mm ‘ye kadar ∼ 1.15 mm 
En genis kenar 2500 mm ‘ye kadar ∼ 1.25 mm 
5.3.1.1.4. Dairesel kesitli kanallarda kullanilacak galvaniz saç kalinliklari negatif basinç için asagida 
özetlenmistir. 
Kanal çapi 200 mm’ye kadar ∼ 0.70 mm 
Kanal çapi 360 mm’ye kadar ∼ 0.70 mm 
Kanal çapi 660 mm’ye kadar ∼ 0.85 mm 
Kanal çapi 915 mm’ye kadar ∼ 1.00 mm 
Kanal çapi 1270 mm’ye kadar ∼ 1.30 mm 
Kanal çapi 2100 mm’ye kadar ∼ 1.60 mm 
5.3.1.1.5. Dairesel kesitli kanallarda kullanilacak galvaniz saç kalinliklari pozitif basinç için asagida 
özetlenmistir. 
Kanal çapi 200 mm’ye kadar ∼ 0.50 mm 
Kanal çapi 360 mm’ye kadar ∼ 0.55 mm 
Kanal çapi 660 mm’ye kadar ∼ 0.70 mm 
Kanal çapi 915 mm’ye kadar ∼ 0.85 mm 
Kanal çapi 1270 mm’ye kadar ∼ 1.00 mm 
Kanal çapi 2100 mm’ye kadar ∼ 1.60 mm 
5.3.1.1.6. Açik hava sartlarinda, izolasyonsuz ve korumasiz olarak kalacak tüm kanal ve galvaniz 
saçtan imalatlar için minimum 1.3 mm kalinliginda galvaniz saç kullanilacaktir. 
5.3.1.2. Kanal Aski Özellikleri 
5.3.1.2.1. Kanal aglarinda gerekli rijidite sinifi ve takviye mesafesi, kanal tipine, isletme sartlarina, 
inşaat özelligine göre SMACNA ve ASHRAE Standartlari’na göre belirlenecektir. 
5.3.1.2.2. Tüm galvaniz kanallar yapiya, ASHRAE önerileri çerçevesinde galvaniz askilar ile 
tutturulacaktir. 
5.3.1.2.3. Aski araliklari hiç bir noktada 2.5 m’den daha fazla olmayacaktir. 
5.3.1.2.4. Çevresi 4 m’den daha küçük kanallarda galvaniz sactan yapilmis ve kanalli vidalarla veya 
perçinlerle tutturulmus kusak tipi askilar kullanilabilir. Daha genis kanallarda (özel hallerde 
küçük kanallarda da) kösebent veya U profili trapez askilar kullanilacaktir. 
5.3.1.2.5. Eger kanallar bir kisim borular ile birlikte müsterek bir tasiyici sistemine sahip ise, aski 
sistemi tasariminda su dolu boru agirliklari ve/veya diger ekipman agirliklari dikkate alinmalidir. 
5.3.1.3. Kanal Tasarim Prensipleri 
5.3.1.3.1. Kanal sistemindeki bransmanlar, dirsekler, off-set’ler, rediksiyonlar, kanal birlesimleri, kanal 
takviyeleri, özel fittings’ler SMACNA Standartlari’na göre tasarlanacak ve imal edilecekir. 
5.3.1.3.2. Kanal sistemlerindeki tüm dirsekler ASHRAE Standartlari’na göre imal edilecektir. Yer 
yeterlioldugunda standart çapli dirsekler (çap = genislik) kullanilacaktir. Bu mümkün olmadigi 
anlarda dirsek kanatçiklari kullanilacaktir. Kanal dirsek parçasi ve dirsek kanatçiklarinin 
boyutlari ASHRAE ve SMACNA Standartlari’na göre belirlenecektir. 
5.3.1.3.3. Redüksiyonlar, bir kenar açisi 22.5°’yi geçmeyecek sekilde imal edilecektir. 
5.3.1.3.4. Yer yeterli oldugunda bütün kanal off-set’leri için tam yari çapli dönüsler kullanilacaktir. 
5.3.1.3.5. Bir kanalin içinden boru veya aski gibi bir parça geçirmek gerektiginde, ASHRAE 
Standartlari’na göre tasarlanip imal edilecek aerodinamik performans arttirici kiliflar 
kullanilacaktir. 
5.3.1.3.6. Splitter damperler hiç bir yerde balans amaçli kullanilmayacaktir. Ayar ihtiyaçlari için volume 
damperler kullanilacaktir. 
5.3.1.3.7. Projelerde gösterilmis olan, veya gösterilmemis ancak gerekli olan, tüm manuel damperler, 
otomatik damperler, yangin damperleri, duman damperleri, menfezler, diffüzerler, terminal 
kutulari, kontrol kapaklari ve benzerleri sistem imalati sirasinda kullanilacak uygun yerlere 
montaji saglanacaktir. Tüm bransmanlarda balans damperleri kullanilacaktir. 
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5.3.1.4. Kanal Sizdirmazlik Özellikleri 
5.3.1.4.1. 500 pascal pozitif veya negatif basinç altinda, ilgili devrede öngörülen hava debisinin 
%5’inden fazla hava kaçagi kabul edilmeyecektir. 
5.3.1.4.2. Özel olarak belirtilen durumlar hariç, tüm kanallar flansli olarak imal edilecektir. Flansli kanal 
imalati SMACNA Standartlari’na göre yapilacak, tüm baglanti sekilleri ve fittingsler SMACNA 
önerilerine uygun sekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. 
5.3.1.4.3. Kanallarin ve fittingslerin çevresel birlestirmelerinin (flans ve çevrelerinin) tamaminda uygun 
dayanikli sizdirmazlik malzemesi ve contalar kullanilacaktir. 
5.3.1.4.4. Kanallarin ve fittinglerin boy kenetlerinin tamaminda sizdirmazlik malzemesi kullanilacaktir. 
5.3.1.4.5. Kullanilacak sizdirmazlik malzemeleri aleve dayanikli olacak, tasarimda öngörülmüs, 
yangina dayaniklilik ve isletme niteliklerine haiz olacak sekilde, özellikleri ve uygunluklari uluslararasi 
kabul gören bir test kurulusu ve/veya ulusal bir onay merci tarafindan saptanmis ve bu 
saptama belgelenmis olmalidir. 
5.3.1.4.6. Kullanilacak sizdirmazlik malzemeleri, isletme sirasinda büzülmeyecek, kurumayacak ve 
elastikiyetini muhafaza edecek tarzda seçilecektir. 
5.3.1.4.7. Kullanilacak contalar epom gibi dayanikli kauçuk ve benzeri malzemeden yapilacaktir. 
5.3.1.4.8. Kanallarin duvar ve döseme geçislerinde (yangin damperi kullanilmayan durumlarda) kanalla 
geçit arasindaki çevresel aralik, uygun izolasyon malzemesi ile doldurulacaktir. Daha sonra 
geçitin iki agizi, galvanizli saçtan bükülmüs veya kösebent demirinden imal edilerek kanala 
geçirilmis çerçevelerle sikica kapanarak çerçeveler kanal perçinlenecek ve çerçevelerle geçit 
arasindaki bütün bosluklar silikon mastik kullanilarak mastiklenecektir. 
5.3.1.4.9. Kanallarin, sabit dis hava pancurlari ile irtibatlandirilmasi, çati veya disa açilan geçitlerden 
geçirilmesi ve buralarda kanal irtibatlari için hava sizdirmazligini, geçit irtibatlandirmalari için 
ise mahal sizdirmazliklarinin saglanmasina yönelik tüm çözümler detayli shop-drawing’lerde 
gösterilerek uygulanacaktir. 
5.3.1.5. Debi Kontrol Damperleri 
5.3.1.5.1. Paftalarda belirtilen veya spesifikasyonlarda açiklanan sistemlerin öngörülen sekilde 
isletilmelerini saglamak üzere gerekli olan her noktaya debi kontrol damperleri kullanilacaktir. 
5.3.1.5.2. Debi kontrol damperleri manuel ve servomotorla tahrikli otomatik cins olarak iki ana baslikta 
incelenebilir. Bunlar isletme gerekliliklerine göre tasarim projelerinde ve/veya uygulama 
projelerinde (shop-drawing) belirtilen yerlere monte edilecektir. 
5.3.1.5.3. Elle tahrikli tek kanatli damperlerin imalatinda asagidaki noktalara dikkat edilecektir. 
Dikdörtgen kesitli kanallar için, 300 mm yükseklige ve 1200 mm genislige kadar, tek kanatli 
damper kullanilabilinecektir. Bunlar 450 mm açikliga kadar 10 φ mm’lik 2 pimli, 1200 mm 
açikliga kadar 13 φ mm’lik mütemadi rodlu olacaktir. 
Yuvarlak kanallar için 300 mm çapa kadar 10 φ mm 2 pimli , daha büyük çaplar için 13 φ 
mm’lik mütemadi rodlu damperler kullanilacaktir. 
Damper kasasi ve kanatlar galvaniz saçtan veya sicak galvanizlenmis çelik saçtan imal 
edilmis, kanatlar galvanizli çelik bir tüp ile birlikte monte edilmis ve çelik saftlarla eksenlenmis 
olacaktir. Yatak burçlari teflon olacaktir. 
Manuel damper tahrik mekanizmasi, açik ve kapali konumlarin isaretlendigi bir gösterge, bir 
tahrik kolu ve sabitleme tertibatindan olusacaktir. 
5.3.1.5.4. Elle tahrikli çok kanatli damperlerin imalatinda asagidaki noktalara dikkat edilecektir. 
Bu tip damperler, dikdörtgen kesitli kanallar için 300 mm’den yüksek kanallarda kullanilacak 
ve zit kanatli tipte olacaktir. 
Damper kasalari, en az 1.3 mm kalinliginda galvanizli saçtan U profilleri ile veya uygun 
kalinlikta DKP saçtan U profilleri ile teskil edildikten sonra sicak galvanize tabi tutulacaklardir. 
Damper kanatlari en az 1.3 mm kalinliginda galvaniz saçtan imal edilecektir. Damper 13 φ 
mm’lik mütemadi rodlu imal edilecektir. Saft yataklari kendinden yaglamali kapali rulmanli 
veya sintermetal burçlu tipte olacaktir. 
Damper kanatlari, tercihan damper içinden kanatlar arasi mekanizmalar arasinda veya damper 
sasisi disina çikarilmis milleri kulaklari arasindaki çubuk mekanizmalari ile tahrik edilecektir. 
Kulak çubuk mekanizmalarinda küresel mafsalli bosluksuz sistemler kullanilacaktir. Hiçbir 
damper kanadinda herhangi bir bosluk hissedilmeyecektir. 
Damper milleri, sasi disina çikan tahrik mekanizmasina haiz cinslerde özel sizdirmazlik 
elemanlarina, tahriksiz cinslerde kapali tip sizdirmazlik elemanina sahip olacaktir. 
Manuel damper tahrik mekanizmasi, açik ve kapali konumlarin isaretlendigi bir gösterge, bir 
tahrik kolu ve sabitleme tertibatindan olusacaktir. 
5.3.1.5.5. Tüm otomatik servomotorlu damperler zit kanatli tipte olacak, motor baglantilari hariç 
5.3.1.5.4’de manuel zit kanatli damperler için belirtilmis tüm özelliklere haiz imal 
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edileceklerdir. 
5.3.1.5.6. Debi kontrol damperlerinin kanatlari alüminyum levhadan imal edilecek, çift cidarli tipte 
olacaktir. 
5.3.1.5.7. Kanallara dik çerçeve yüzeylerinde hava kaçagini asgaride tutacak sekilde sizdirmazlik 
saglanacak, gerekli sizdirmazlik malzemesi uygun sekilde uygulanacaktir. 
5.3.1.5.8. Damper kanatlarinin bir kenarinda kauçuktan sizdirmazlik uçu, diger kenarinda alüminyum 
dudak bulunacaktir. 
5.3.1.5.9. Tüm damperler tahrik için gerekli tahrik kollari ve servomotor irtibat çubuklari ile teçhiz 
edilmiş olacaklardir. 
5.3.1.5.10. Damperlerin bulunduklari kanal bölgesinde, gerektiginde dampere kolayca içten müdahale 
edebilmek üzere contali bir kontrol kapagi bulunacaktir. 
5.3.1.5.11. Damperlerin bulundugu bölgeler, sabit asma tavan arkalari gibi yerler ise, bu noktalarda 
mimari uygunlugu saglanmis kontrol kapaklari konmasi temin edilmelidir. 
5.3.1.6. Yangin Damperleri 
5.3.1.6.1. Tasarim projesinde ve shop-drawinglerde belirtilen yerlerde, binanin yangin zonu 
geçislerinde yanginzonlarini ayiran duvar ve döseme geçislerinde, mekanik tesisat sistemleri yangin 
zonlari geçislerinde uygun özelliklere haiz yangin damperleri kullanilacaktir. 
5.3.1.6.2. Damperler NFPA-90A Standartlari’na uygun sekilde imal edilmis test edilmis ve monte 
edilmiş olacaktir. Damperlerin British Standard’lari sayi:476 bölüm 8’e göre uygun imal edilmis 
olmalari kabul edilebilir. 
5.3.1.6.3. Düsük hava hizli (maksimum 10 m/s) sistemlerde, kepenk tipi (shutter type) yangin 
damperleri kullanilacaktir. Damper kapali oldugunda kanatlari disinda kalan serbest hava akis 
alani %100 olan cins damperler kullanilacaktir. 
5.3.1.6.4. Damperler taninmis bir yangin damperi imalat firmasi mamülü olacak, uluslararasi 
sayginliktaki bir test kurulusunun (UL) test sertifikasina haiz olmasi sarti aranacaktir. 
5.3.1.6.5. Yangin damperleri imalatçinin ve müteber bir test kurulusunun öngördügü sartlara göre 
yerlestirilecektir. 
5.3.1.6.6. Yangin damperlerinin sasileri çelik saçtan tek parça veya sicak galvanizli saçtan, kanatlari 
galvaniz saçtan veya tercihan paslanmaz çelikten imal edilmis olacaktir. 
5.3.1.6.7. Yangin damperlerinin tepe kanatlari sasiye perçinli olacak, eriyebilen tutma elemani standart 
olarak 72 °C’de erime özelliginde ve dampere kolayca yerlestirilebilir tipte olacaktir. 
5.3.1.6.8. Kapanma yayi paslanmaz çelikten imal edilmis olacak, yatay ve düsey damperlerin hepsinde 
bulunacaktir. 
5.3.1.6.9. Tasarim projesinde öngörülen bir kisim yangin damperi ‘limit switch’ ler ile donatilacaktir. 
Ilgili damperlerin açik yada kapali konumda oldugu yangin alarm ve bina yönetim sistemlerinden 
izlenebilecektir. 
5.3.1.6.10. Tasarim projesinde öngörülen bir kisim yangin damperi bir selnoid mekanizmasi ile teçhiz 
edilecek, duman dedektörü veya merkezi yangin alarm sisteminden gelen uyariya göre uygun 
görülecek yangin damperlerinin sicaklik yükselmeden kapanarak duman geçisini 
engellemeleri saglanacaktir. 
5.3.1.6.11. Bütün yangin damperleri en az iki saat yangina dayanma özelligine sahip olacaktir. 
5.3.1.6.12. Yangin damperleri, yangin zonu geçislerindeki duvar ve dösemelere, özel olarak imal 
edilmiş kasalar vasitasiyla monte edilecektir. 
5.3.1.6.13. Kasalar yangin damperi firma önerileri, NFPA Standartlari ve SMACNA Standartlari 
detayları dogrultusunda shop-drawing’lerde gösterilen sekilde imal edilecek, sicak galvaniz tabi 
tutulduktan sonra yerlerine monte edilecektir. Kasa ile duvar veya döseme geçiti arasinda 
genlesme boslugu birakilacaktir. Her bir yöndeki bosluk, kasanin o yöndeki ölçüsünün beher 
foot ölçüsü basina 1/8 inç olarak hesaplanip birakilacaktir. Bu itlem için 40 mm x 40 mm x 4 
mm ölçüsündeki kösebent destekler kullanilacak, kösebentler kasaya civata veya vidalarla 
baglandiktan sonra duvara tesbit edilecektir. Kasalar, duvar ve döseme geçitlerinden, her bir 
agiz tarafindan en fazla 15 cm çikinti yapabilecektir. 
5.3.1.6.14. Yangin damperleri, geçit kasalarinin içine yerlestirildikten sonra damper agizlari ile hava 
kanallari, gaz kaçagina imkan vermeyecek ancak isil genlesmeye müsade edecek sekilde 
vida ve perçin civata kullanilmaksizin “S” li çerçevelerle birlestirilecektir. Kanal normal 
sizdirmazlik sinifi için bu birlesimlere de mastik uygulanacaktir. 
5.3.1.6.15. Yangin damperleri kasalari ile geçis delikleri arasinda yangina dayanikli dolgu malzemesi 
kullanilarak geçitte sizdirmazlik temin edilecektir. 
5.3.1.6.16. Yangin damperlerinin bulunduklari kanal bölgesinde, dampere gerekli testleri 
uygulayabilmek 
ve gerektiginde müdahale edebilmek için contali bir kontrol kapagi bulunacaktir. 
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5.3.1.6.17. Yangin damperleri bulunduklari yerler asma tavan arkalarina geldiginde, bu noktalara 
mimari uygunlugu saglanmis kontrol panolari konulmasi temin edilmelidir. 
5.3.1.7. Duman Damperleri 
5.3.1.7.1. Tasarim projesinde ve shop-drawing’lerde belirtilen yerlerde, kanal sistemleri içerisinde 
duman akisinin kontrolunun gerekli bulundugu noktalarda duman damperleri kullanilacaktir. 
5.3.1.7.2. Duman damperleri genel olarak, klima havalandirma cihazlarinin kanal agindan izole 
edilebilmeleri, ve duman kompartmanlari arasinda duman akisini engellenebilmesi için 
kullanilir. Bunlarin gereklilikleri, uygulama noktalari ve montaj sekilleri NFPA -90A Standartlari’na göre 
yapilmalidir. 
5.3.1.8. Fleksibil Kanallar 
5.3.1.8.1. Fleksibil yuvarlak kanallar kanal bransmanlari ile hava terminal cihazlari (indiksiyon üniteleri, 
karisim kutulari, menfez kutulari, linieer difüzer plenyumlari ve benzerleri) arasinda kullanilir. 
Hiç bir bransmanda fleksibil kanal uzunlugunun 4 m’den fazla olmasina müsaade 
edilmeyecektir. 
5.3.1.8.2. Fleksibil kanallar, yay çeliginden bir tel helisin iç ve dis yanindan, elyaf takviyeli iki özel 
aluminyum folyonun birbirine mükemmel sekilde yapistirilarak tel helisi kapsüllemesi sureti ile 
olusturulmus hava sizdirmaz bir iç ana tabaka ve bunun disina ayrica yapistirilmis diger bir 
aluminyum tabakadan mütesekkil olacaktir 
5.3.1.8.3. Fleksibil kanallardan içinden sartlandirilmis hava geçenler, ayrica minmum 2.5 cm olmak 
üzere yeterli kalinlikta cam yünü ile izole edilmis olacak, bu izolasyonun disina ayrica 
takviyeli aluminyum folyodan bir buhar bariyer ceketi bulunacaktir. 
5.3.1.8.4. Fleksibil kanallar, hava akisini engellemeyecek, istenmeyen lokalize basinç kayiplari 
yaratmayacak katlanip büzülmeyecek ve sikismayacak sekilde uygun bir güzergahtan 
geçirilecek ve gerektigi sekilde desteklenecektir. 
5.3.1.8.5. Fleksibil kanallarin saç kanallara baglantisi, yuvarlak ve kordon çekilmis yakalar üzerinden 
yapilacaktir. Bu baglantilar çelik veya fiber glass takviyeli plastik kelepçe veya özel bant 
germe mekanizmasi vasitlasi ile sikistirilacaktir. Ilave sizdirmazlik gerektiginde, sikistirmadan 
önce özel bant takviyesi yapilacaktir. 
5.3.1.8.6. Izolasyonlu tip fleksibil kanallarda, buhar bariyer kaplama uçlari uygun bantlarla sizdirmaz 
sekilde kaplanmalidir. 
5.3.1.8.7. Kullanilacak fleksibil kanallarin positif isletmede 2400 Pa basinca dayanikli, negatif isletmede 
125 Pa basinca dayanikli olmasi, 18 m/s iç hava hizina dayanikli ve -30 °C ile 130 °C 
sicakliklar arasinda çalismaya müsait cins olmasi gereklidir. 
5.3.1.8.8. Kullanilacak fleksibil kanallarin bir yangin durumunda alev almaya karsi dirençli, yanma 
aninda zehirli gaz çikarmayan özellikte olmasi gerekli olup, bu niteliklerin uluslararasi 
sayginliga sahip bilinen bir test kurulusu tarafindan tecil edilmesi sarti aranmaktadir. 
5.3.1.9. Mutfak Egzost Kanallari 
5.3.1.9.1. Mutfak egzost kanal sistemleri, mutfakta bulunan davlumbazlardan çekilecek kirli gazlari ve 
kokulu ve yag yüklü buharlari uzaklastirmak üzere tasarlanacak ve imal edilcektir. Kanallar en 
büyük kenari 500 mm’den küçük olanlar için minimum 2 mm kalinliginda, en büyük kenari 500 
mm’den büyük olanlar için minimum 3 mm kalinliginda sicak çekilmis çelik saçtan kaynak 
konstrüksiyonlu olarak imal edilecektir. 
5.3.1.9.2. Tüm boyuna ve enine kanal birlestirmeleri sikica geçmis, temiz yüzeyli ve disaridan 
kaynatilmis olacak, sizdirmaz özellikte kanal elde edilecektir. 
5.3.1.9.3. Egzost sisteminin yerlestirilmesi herhangi bir yag toplanmasina neden olabilecek çikinti ve 
çukurlarin kanal sistemin iç yüzeyinde ve hatlar üzerinde olusmasina meydan vermeyecek 
sekilde düzenlenecektir. 
5.3.1.9.4. Yogusan yagin güvenli sekilde toplanilmasina yönelik olarak kanal meyilleri davlumbaza 
dogru olacak yataydaki kanalar davlumbaza dogru minimum %20 egimle insa edilecek, dikey 
hatlarin altlarinda yag kollektörleri ve temizleme olanaklari saglanacak, hava akisinin disinda 
kalan yagin yag rezervuarina dogru akarak burada toplanmasi saglanacaktir. 
5.3.1.9.5. Kanal üst taraflarinda, kanal yönünde degisim olan her noktadan en fazla 6 m mesafede 
birer temizleme kapagi (clean out) birakilacaktir. Kapaklarin mentese ve kapaklari güvenli sekilde 
tesis edilecek, kapaklar kanalin alt tarafina katiyen yakin olmayacaktir. 
5.3.1.9.6. Kanallara herhangi bir damper veya alet konulmayacaktir. Bu sebeble, sistemin özel 
balanslamaya ihtiyaç duymayacak sekilde tasarima uygun olarak shop-drawing’ler çerçevesinde insa 
edilmesi gereklidir. 
5.3.1.9.7. Egzost kanallarinin sürekli olarak yangina 2 saat dayanikli alanlardan ve bölümlerden 
geçirilmesi gereklidir. Kanala ulasabilmek için yangina 2 saat dayanikli bölmelere yine 
yangina 2 saat dayanikli kontrol kapaklari tesis edilmelidir. 
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5.3.1.9.8. Kanal güzergahina ragmen kanallar disaridan 5 cm kalinliginda ve distan galvaniz tel 
takviyeli mineral yünü ile izole edilecek ve bu izolasyon kanal disina kaynatilmis izolasyon tuturuculari 
vasitasiyla monte edilecektir. 
5.3.1.9.9. Yüksek isletme sicakligi sebebiyle, kanal yanabilir bir konstrüksiyon 45 cm’den daha fazla 
yaklastirilmayacaktir. 
5.3.1.9.10. Kanal egzost sistemi atis noktalari, herhangi bir komsu bina, pencere, yay geçit bölgesi 
ve/veya hava giris agzi gibi yerlere en fazla 7 m yaklasabilecek, atis agzinin kirli havanin 
rüzgar ile insanlarin bulundugu yerlere süpürülmesini engelleyecek sekilde düzenlenmesi 
saglanacaktir. Kanal çati yüzeyinden 1 m yukarida bitirilecek, bitis agzi yönü çati yüzeyinden 
uzaga dogru olacaktir. 
5.3.1.9.11. Kanal çati bitis agzinin altinda, kanal çevresi boyunca damlama tavasi yapilacak, ve bu 
tava bir boru ile pissu tesisatina tahliye edilecektir. 
5.3.1.9.12. Davlumbaz kuru sistem yangin söndürme sistemi paralelinde kanal için yangin söndürme 
söndürme sistemi yapilmalidir. 
5.3.1.9.13. Kanallarin yerlestirilmesinde bir yangin durumunda sistemin asiri genlesmesi için imkanlar 
birakilmalidir. Kanal askilari profil demirler kullanilarak yapilmali, strüktüre montaj noktalari 
çok iyi seçilmelidir. 
5.3.1.10. Fleksibil Baglanti Elemanlari 
5.3.1.10.1. Bütün klima havalandirma santrallarinin, fanlarin ve paket tipi cihazlarin (içlerindeki fanlar 
titresim izolatörleri ile monte edilmis ve içten cihaz agzina fleksibil elemanla baglanmis olsa 
dahi) giris ve çikis agizlari kanallara fleksibil elemanlarla baglanacaktir. 
5.3.1.10.2. Herbir fleksibil baglanti elemaninin genisligi, 10 cm’den daha fazla ve/veya 5 cm’den daha 
az olmayacak, elemanin her iki ucunda galvaniz saçtan imal edilmis uygun birer yaka çerçevesi 
bulunacaktir. Isletmeye alis sirasinda, fan çikislarindan kanallara herhangi bir titresimin kati 
temasla iletilmesini engellemek üzere, fleksibil baglantida en az 25 mm’lik bir gevseklik 
birakilacaktir. 
5.3.1.10.3. Her bir fleksibil baglanti, kanal yakalari ile birlikte dikkatli bir sekilde hizalanacaktir. Kanal 
baglantilari ile fleksibil yaka baglantilari arasinda çiplak gözle fark edilebilen bir eksen 
kaçakligi saptandiginda baglanti kabul edilmeyecektir. Aksi belirtilmedikçe, fleksibil baglanti 
elemanlari, fiberglass, elyafla dokunmus kumasin, kauçuk veya özel maddelerle emprenye 
edilmesi ve galvaniz saçtan yaka elemanlarin presle kenetlenmesi ile imal edilmis olacaktir. 
Su ve aleve dayanikli, sürekli isletmede 120 °C’ye kadar kullanilabilinecek nitlikte olacaktir. 
5.3.1.10.4. Fleksibil baglanti elemani baglantilarinin sizdirmazligi saglanmalidir. 
5.3.1.11. Kontrol Kapaklari 
5.3.1.11.1. Damper, yangin damperi, rutubetlendirici, vana, kondenstop, elektrik irtibat kutulari ve 
benzeri cihazlarin bulundugu yerler yapi elemanlari ile gizlenmisse ve duvar arkasi veya tavan arasi 
gibi girilemeyen bölgelerde bulunuyorlarsa, bunlara ayar ve servis amaçli olasabilmek üzere 
insai elemanlara kontrol kapaklari yapilacaktir. 
5.3.1.11.2. Gerekli görülen kontrol kapaklarinin birakilmasi için her bir Alt Müteahhit, Ana Mühteahit ile 
görüsecek, Ana Müheahit bu gerekliliklerin servisler arasi koordinasyonu ve iç dekorasyon 
projeleri ile uyumunu saglayarak gerekli kontrol kapaklarini yaptiracaktir. Tasarim projelerinde 
ve bunlarin gelistirilmesinde, shop drawinglerde, iyi bir koordinasyon ile kontrol kapakçigi 
gerektiren cihazlarin belirli yerlerde toplanmasi ile kontrol kapagi ihtiyaci minimize edilecektir. 
5.3.1.11.3. Ayar ve/veya bakim gerektiren cihazlarin kanal içinde kalmasi durumunda, kanal üzerinde 
uygun büyüklük ve yeterli sayida kontrol kapaklari birakilacaktir. Kanal üzerine yapilacak 
kontrol kapaklari, minimum 0.8 mm kalinliginda galvaniz saçtan imal edilecek, çevreleri 
boyunca köpük lastikten contalara haiz monte edilecektir. Izolasyonlu kanallara monte 
edilecek kontrol kapaklari metal panelleri arasinda izolasyon bulunacaktir. 
5.3.1.11.4. Kanalllarda; 25 cm kanal genisligine kadar 20 cm x 20 cm ‘lik kontrol kapagi, 25 cm - 50 cm 
kanal genisligi için 25 cm x 25 cm ‘lik kontrol kapagi, 50 cm - 80 cm kanal genisligi için 40 
cm x 40 cm ‘lik kontrol kapagi, 80 cm ve üzerineki kanal genislikeri için minimum 60 cm x 40 
cm lik menteseli kapi kullanilacaktir. 
5.3.1.11.5. 20 cm x 20 cm ve 25 cm x 25 cm ‘lik kontrol kapaklari , 0.8 mm galvaniz saçtan büyün 
üçlar bükülerek imal edilecek, kauçuk köpügü kullanilarak kanala 10 ‘ar cm araliklar ile saç vidasi 
ile tutturulacak, izolasyonlu kanallarda kapi cidarlarinin arasinda 25 mm ‘lik cam yünü 
bulunacaktir. 
5.3.1.11.6. 40 cm x 40 cm ve 60 cm x 40 cm ‘lik kontrol kapaklari, menteseli olarak, 1.3 mm galvaniz 
saçtan imal edilecek, 25 mm x 25 mm x 3 mm l’lik sicak galvanizli kösebentler ile takviye 
edilerek uçlari bükülmüs olacak, neopren conta, uygun mentese ve kapi kilitleri ile teçhiz 
edilecek, 25 mm’lik cam yünü ile izole edilecektir. 
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5.3.1.12. Kanal Sistemleri ve Montajlari ile Ilgili Genel Not lar 
5.3.1.12.1. Kanal imalat ve montaj en kalifiye isçilikle yapilacak, bina insaati ile uyumlu olacak ve 
sistemde egrilik çöküntü gibi görünen hiçbir hata bulunmayacaktir. 
5.3.1.12.2. Bina çelik konstrüksiyonuna kabul edilmis vide kelepçeli, çeneli sikistirmali gibi techizatla 
tutturma mümkündür. Çelik yapi elemanlarina kesme, delme ve kaynak isleri yapilmasi 
yasaktir. Ancak statik tahkikler yapildiktan sonra sorumlularin izin verdigi ve onayladigi 
detaylara ve shop drawing’lere göre kaynakli irtibatlar yapilabilir. 
5.3.1.12.3. Bütün montaj ve detay uygulamalari için SMACNA Standart’larina basvurulacaktir. 
5.3.1.12.4. Bina duvarlari kanal gibi kullanildiginda veya bina içi saftlarda, uygun kaplama malzemesi 
kullanilacak, gerekli yerlerde saft sizdirmazliginin saglanmasi için diger birimler ile 
koordinasyon saglanacaktir. 
5.3.1.12.5. Çamasirhane egzost kanal sistemi iç yüzeylerinde vida ucu ve benzerleri gibi herhangi bir 
çikinti bulunmayacak, egzosta karisan kumas parçaciklarinin buralara takilarak topak haline 
gelmesi engellenecektir. 
5.3.2. Hava Terminal Cihazlari 
5.3.2.1. Ilgili mahallerin hava toplama ve dagitma ihtiyaçlarini spesifikasyonlar çerçevesinde en uygun 
sekilde karsilamak üzere, dekorasyon porjeleri ile koordine edilmis ve uyumlu hale getirilmis 
sekilde, hava terminal cihazlarinin gerekli karakteristikleri, revize edilmit tasarim projelerinde 
ve shop drawinglerde çizelgeler haline belirtilecektir. 
5.3.2.2. Gerekli karakteristikleri onayli revizyon tasarim projeleri üzerine kesinlesmis olan emnfez ve 
difüzörler, en az iki taninmis firma mamüllerinden fiili seçimleri yapilarak idare onayina 
sunulacak, uygulamada idarece uygulanan firma mamülleri kullanilacaktir. Bir kisim çok özel 
difüzerler, seçim tahkikleri idare ile birlikte yapilarak önceden mutabik kalinan tek firma 
mamülü olarak da onaya sunulabilir. 
5.3.2.3. Seçim yapilan her tip menfez ve difüzör için verilecek çizelgede, asagidaki özellikler 
belirtilecektir. 
Anma Notasyonu 
Hava Debisi (m3/h) 
Effektif Jet Hizi (m/s) 
Atis Mesafesi (m) 
Atis Sonu Hüzme Hizi (m/s) 
Atis Sonu Hüzme Göbegi ile Mahal Arasindaki Sicaklik Farki (K) 
Indüksiyon Orani (Boyutsuz Sayi) 
Ilgili devre muhtemel en yüksek ayar debisi Için toplam basinç düsümü (Pa) ve buna 
bagli olarak menfez çikisindaki ses güç seviyesi spektrumu 
Dönüs menfez ve difüsörleri ile sadece ilk üç bilgi verilecektir. 
5.3.2.4. Kullanilacak menfez ve difüzörler, ASHRAE Standartlari veya idarece kabul eidilecek 
uluslararasi sayginligi olan diger bir standarta göre test edilerek imalat kaliteleri saptanmis 
cins olacaklardir. 
5.3.2.5. Kullanilacak menfez ve difüzörler, kolayliklar sökülebilir ve ayarlanabilir tipte olacaktir. 
5.3.2.6. Kullanilacak menfez ve difüzörler sürekli isletimde, hava kaynakli ses yaratmayacak, 
sistemler entegre çalistiklarinda fan sesini ve sistem hava kaynakli sesini, sistemler bir bütün 
olarak mahalde öngörülen ses seviyelerini tuturacak sekilde seçilecek ve monte edilecektir. 
5.3.2.7. Kullanilacak menfez ve difüzörler anodize ekstrude aluminyum konstrüksiyonlu olacaktir. 
5.3.2.8. Kullanilacak tüm menfez ve dfüzörlerin renkleri idarece onaylanacaktir. 
5.3.2.9. Kullanilacak tüm veris ve dönüs menfez ve difüzörleri, özel tipler disinda, integral zit kanatli 
damperli olacaktir. 
5.3.2.10. Veris menfezleri çift sira kanatli ve damperli; dönüs menfezleri tek sira kanatli ve damperli; 
transfer menfezleri tek sira hareketli veya sabit kanatli ve dampersiz olacak ve orjinal montaj 
kasasi ile temin edilecektir. 
5.3.2.11. Veris ve dönüs difüzörleri, damperli ve asma tavan montaj uyumuna sahip plenyum kutulari 
ile birlikte temin edilecektir. Transfer difüzörleri dampersiz ve plenyum kutusuz olacaktir. 
5.3.2.12. Kullanilacak menfez ve difüzörlerde bulunan entegre damperler, genel sistem balanslamasi 
için kullanilmayacak, sistem balanslamasi için kanal hatlarina uygun noktalara yerlestirilmis 
debi ayar ve balans damperleri kullanilacaktir. 
5.3.2.13. Menfez ve difüzörlerin plenyum kutularina, servis edilen mahalde uygun ses seviyelerinin 
saglanmasina yönelik olarak, içten akustik izolasyon uygulanacaktir. Yine plenyum 
kutularinin disina, kanala uygulandigi sekilde gerekli isi izolasyonu uygulanacaktir. Plenyum 
baglantilari bagli olan menfez ve difüzörlerde, üretici firma spesifikasyonlarina göre optimum 
performansi saglayacak sekilde yapilacak, gerekli görüldügünde plenyum içinde akis 
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düzenleyici kulllanilacaktir. 
5.3.2.14. Yangin zonlari arasinda bulunan, yangina dayanikli duvarlara monte edilmis menfez ve 
difüzörlerde yangin damperleri kullanilacaktir. 
5.3.2.15. Kullanilacak plenyumlarin uygun sekilde sizdirmazligi saglanacaktir. 
5.3.3. Dis Hava Panjurlari 
5.3.3.1. Ana özellikleri revizyonlu tasarim projelerinde kesinlesmis dis hava panjurlari iki taninmis firma 
mamülleriden fiili seçimleri yapiarak idare onayina sunulacak ve idarece onaylanan firma 
mamülleri kullanilacaktir. 
5.3.3.2. Taze hava emis ve kirli hava atis panjurlari, fiili isletmede herbiri 50 Pa’dan daha fazla basinç 
kaybi yaratmayacak ölçülerde ve geçis hizinda seçilecektir. 
5.3.3.3. Dis hava panjurlarinin sasi ve kanatlari ekstrude aluminyum konstrüksiyonlu olacak ve idarece 
istenilen ve onaylanan renklere sahip bulunacaktir. Panjurlar 1 mm ‘lik galvaniz telden ve 15 
mm x 15 mm ‘den daha sik gridli bir kusteli ile donatilacaktir. 
5.3.3.4. Panjurlarin montaj sasileri uygun ebatta kösebent demirinden yapilacak, sicak 
galvanizlendikten veya 25 evsafinda kumlandiktan sonra epoksi boya ilke boyanip, insaat 
sirasinda yerine konularak ankranjlanacak, panjur daha sonra bu sasiye monte edilecektir. 
5.3.3.5. Ilgili taze hava veya egzost kanalinin, taze hava emis veya kirli hava atis panjuru ile irtibati , 
anilan duvar veya beton perde geçitine iç taraftan da 5.3.3.4. ‘de belirtildigi tarzda bir sasi 
ankrajlanarak, bunun flansinin kanal flansi ile conta civata sistemi ile baglanmasi ile saglanacaktir. 
5.3.3.6. Panjur etrafinda yapilacak ölçümler ve içeriden panjur teli temizligi için kanallarda birer kontrol 
kapagi bulunacaktir. 
5.3.4. Susturucular 
5.3.4.1. Reziyonlu tasarim projelerinde ve shop drawing’lerde, akustik hesap sonuçlarina göre her bir 
sistem devresinin kendi isletmesinde öngörülen ses seviyelerini saglamak üzere, gerekitigi 
anlarda fan kanal baglanti noktalarina konulacak herbir susturucudan beklenen ses yutma 
özellikleri (beher oktav bant merkez frekeansi için ayrimli olarak) ve susturucunun zati gürültü 
üretme limitleri, susturucudan geçen hava debisi, susturucu hava alin hizi ve susturucu ayirici 
parçalari arasindaki efektif hava akis hizi gibi karakteristik degerler çizelgeler haline 
verilecektir. 
5.3.4.2. Karakteristik degerleri ve isletme özellikleri revizyonlu projelerde kesinlesem susturucular, 
beklenen özelliklere göre en az iki taninmis firma mamüllerinden seçilerek idare onayina 
sunulacak ve uygulmada idarece uygun görülüp onaylanan mamül kullanilacaktir. 
5.3.4.3. Susturucular dikdörtgen kesitli olacak, susturucu elemanlari (splitter) 10 cm ve 20 cm 
kalinlikta olmak üzere iki ana grupta bulunacaktir. Elemanlar arasi hava geçis araliklari için; 
10 cm’lik splitterler için 40, 50, 80 ve 100 mm’lik araliklar, 20 cm’lik splitterler için 80, 100, 
160 ve 200 mm’lik araliklar kullanilacaktir. 
5.3.4.4. Susturucu elemanlari, herhangi bir kimyasal reaksiyona, çürümeye ve haserelere karsi 
dayanikli olacak, higroskopik olmayan uygun özelliklerdeki mineral yünü levhalar birbirlerine 
ve tasiyicilara uygun reçineler ile yapistirilacak ve hava akimiyla elyaf sürüklenmesini 
engellemek üzere, cam tülü ve benzeri, elyaf ayrilmayacak sekilde keçelenmis, uygun 
tabakalar ile kaplanacaktir. Ayrica ses yutmadaki frekeans özelliklerine göre, tamami veya 
herbir elemanin yarisi uygun perfore galvaniz saçla kaplanmis veya saç kaplamasiz olacaktir. 
5.3.4.5. Susturucu ana gövdesi, uygun kalinlikta galvanizli saçtan, takviyeli ve flansli olarak imal 
edilmis, susturucu elemanlari (splitter’lar) gerekli saglamlikta monte edilmis ve sahada 
herhangi bir hasar ulasmamasi için giris çikis agizlari sarmalanarak korunmus olacaktir. 
5.3.4.6. Susturucu görünür bir dis yüzeyinde hava akis yönünü ve/veya hava giris çikisini gösterir açik 
ve kalici bir yaftaya sahip olacaktir. 
5.3.4.7. Susturucu kanal irtibatlari flans ve uygun conta sistemi ile yapilacaktir. Aski düzenleri, 
imalatçi tavsiyeleri de dikkate alinarak hazirlanacak shop drawing detaylarina göre temin ve monte 
edilecektir. 
5.3.4.8. Susturuculara dis taraftan, iritbatlandirdiklari kanal evsafinda, buhar bariyerli isi izolasyonu 
yapilacaktir. 
5.3.5. Filtreler 
5.3.5.1. Genel Tanimlar 
5.3.5.1.1. Revizyonlu tasarim projelerinde belirtilen, termodinamik, aerodinamik, akustik ve hava 
temizleme özelliklerini saptamak üzere en az iki taninmis firma mamüllerinden fiili seçimleri 
yapilarak idare onayina sunulacak ve idarece kabul edilip onaylanan firma mamülleri 
kullanilacaktir. 
5.3.5.1.2. Filtreler ASHRAE Standart’larina veya idarece kabul edilecek uluslararasi bir standarta göre 
imal ve test edilmis olacak, bunlarin klima-havalandirma sistemlerinde uygun noktalara 
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yerlestirilmesi yine ASHRAE Standartlari’na veya SMACNA Standartlari’na göre yapilacaktir. 
5.3.5.1.3. Filtre montaji için, yeterince güçlü strüktüre haiz hijyenik filtre kasalari kullanilacak, kasalari 
çevresinde ve kasa ile filtrenin birlesim yerlerinde sizdirmazlik önlemleri alinacak, bu kasalarin 
ölçüleri ve imalat tekli shop drawingler’de gösterilecektir. 
5.3.5.1.4. Mutfak davlumbaz yag ayiricilari ve egzost hatlarinda kullanilacak özel filtreler, mutfak ihtisas 
firmasinin spesifikasyonlari çerçevesinde, ASHRAE Standartlari’na ve/veya SMACNA 
Standartlari’na uygun olarak seçilecek, idarenin onayina sunulacak, kabul ve onayi müteakip 
yine anilan satndartlara uygun olarak monte edilerek isletmeye alinacaktir. 
5.3.5.2. Ön Filtreler 
5.3.5.2.1. Hava son filtreleme islemine tabi tutulmadan, hava akis yönü baslangicinda ve diger gerekli 
görülen yerlerde orta verimli filtreler kullanilarak ön filtrelemeye tabi tutulacaktir. 
5.3.5.2.2. Ön filtreleme için, farkli bir uygulama özel olarak belirtilmemisse, panel tipi, minimum 50 mm 
kalinlikta, düz yüzeyli, atilabilir tip filtreler kullanilacaktir. 
5.3.5.2.3. Ön filtreleme için EU 3 sinifinda, baslangiç direnci 30 Pa’dan az olan, isletme direnci 45 
Pa’dan fazla olmayan ve 600 gr/m2 lik kirlilik direnci 90 Pa’dan az olan filtre elemani 
kullanilacaktir. 
5.3.5.2.4. Filtre elemani ve filtre kasalarinin yerlesimlerinin, filtrenin kirlendiginde kolayca degisebilecek 
sekilde olmasi saglanmalidir. 
5.3.5.2.5. Filtre elemani ve filtre kasalari NFPA Standart’larina uygun olmalidir. 
5.3.5.2.6. Isletmeye alinis sirasinda herbir atilabilen tip ön filtre elemani için, ileride kirlenen filtreyi 
degistirmek amaciyla, fazladan bir adet filtre elemani saglanacaktir. 
5.3.5.3. Son Filtreler 
5.3.5.3.1. Hava akis hatlarinda, servis götürüeln mahallerde istenilen hava kalitesini saglamak üzere, 
son filtreleme olanaklari yaratilmalidir. 
5.3.5.3.2. Son filtreleme için, farkli bir uygulama özel olarak belirtilmemisse, polyester veya benzeri 
sentetik elyafli, torba tipi, uygun solventle yikanip temizlenebilen tip filtreler kullanilacaktir. 
5.3.5.3.3. Son filtreleme için EU 5 sinifinda, baslangiç direnci 50 Pa’dan az olan, isletme direnci 80 
Pa’dan fazla olmayan ve 600 gr/m2 lik kirlilik direnci 110 Pa’dan az olan filtre elemani 
kullanilacaktir. Filtre elemaninin kullanim süresi boyunce ortalama atmosferik toz filtreleme 
verimi % 85 ‘ten az olmayacaktir. 
5.3.5.3.4. Son filtreler isletilmeleri sirasinda hava akimi yöünde daha önceden konumlandirilacak ön 
filtreler ile korunacaktir. 
5.3.5.3.5. Son filtreleme için kullanilacak filtre elemani efektif yüzey alani, geçen herbir 1700 m3/saat 
debi hava için 5 m2 daha az az olmayacaktir. 
5.3.5.3.6. Filtre elemani ve filtre kasalarinin yerlesimlerinin, filtrenin kirlendiginde kolayca yikanip 
yerine 
takilabilecek sekilde olmasi saglanmalidir. 
5.3.5.3.7. Filtre elemani ve filtre kasalari NFPA Standart’larina uygun olmalidir. 
5.3.5.3.8. Son filtreme elemanlari, aksi belirtilmedigi takdirde, egimli manometrelere haiz olarak monte 
edilecek, bu manometreler sayesinde filtrelerin kirlenmesi takip edilebilinecektir. Bunu 
teminen kullanilan filtre elemanlarinin teknik özellikleri klima cihazi veya montaj noktasi 
üzerinde gösterilmelidir. 
5.3.5.4. Oda Tipi Sogutma Üniteleri Filtreleri 
5.3.5.4.1. Oda tipi sogutma ünitelerinde, kullanilan mahal içinde resirküle havanin tozdan ve temel 
parçaciklardan temizlenmesi amaci ile, 2.5 cm kalinliginda, yangna dayanikli, standart 
büyüklükte filtreler kullanilacak, imalatçi firmanin sagladigi ünitelerin bu islevi yerine 
getirebilmeleri saglanacaktir. 
5.3.5.4.2. Oda tipi sogutma ünitelerinde kullanilacak filtreler atilabilir tip olacak, kolay degisime imkan 
verecek sekilde monte edileceklerdir. 
5.3.6. Fanlar 
5.3.6.1. Genel Tanimlar 
5.3.6.1.1. Revizyonlu nihai tasarim projelerinde belirlenen karakteristik ve özellikleri saglamak üzere 
en az iki taninmis firma mamüllerinden fiili seçimleri yapilarak idare onayina sunulacak ve idarece 
kabul edilip onaylanan firma mamülleri uygulamada kullanilacaktir. 
5.3.6.1.2. Kullanilacak tüm fanlar için, termodinamik, akustik ve areodinamik isletme karakteristikleri, 
isletme debileri, isletme basinçlari, isletme ayar durumlari ve benzeri tüm özellikler ile birlikte 
bir çizelge halinde idarenin onayina verilecek, idarenin kabul ve onayini müteakip uygulamaya 
geçilecektir. 
5.3.6.1.3. Her bir fan seçimi için imalatçidan alinacak teknik bilgiler çerçevesinde performans egrileri 
üzerinde isletme noktalari gösterilecektir. Sinir noktalarda ve paradoks bölgelerde bulunan 
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isletme noktalari kabul edilmeyecektir. 
5.3.6.1.4. Her bir fan için, beher oktav bant merkez frekeansindaki ses güç seviye degerleri, seçilen 
isletme noktasi için bir çizelge halinde verilecektir. Bu degerler fanin orjinal katalogundan da 
izlenebilir sekilde düzenlenmelidir. Alinan degerler, imalatçinin mamül örneklerine uyguladigi 
ilgili AMCA Standartlari’na uygun testlerle elde edilmis ve sonuçlari uygulanmis degeler 
olacaktir. 
5.3.6.1.5. Fan impeleri ve dönen aksam, statik ve dinamik olarak tam basniçlandirilmis olacaktir. 
5.3.6.1.6. Tüm fanlar ve ilgili komponentleri imalatçinin standart renkleri ile boyanmis olacaktir. 
5.3.6.1.7. Fanlarin giris ve çikis agizlarindan kanallar ile irtibatlandirilmayanlari, fabrikasinda tel kafes 
monte edilerek konrunmus olacaktir. 
5.3.6.1.8. Fanlar bagimsiz bir test kurulusunun ‘degerler onaylanmistir’ anlaminda bir marka veya 
damgasina sahip olacaktir. 
5.3.6.1.9. Fanlarin kayis kasnak tahriklilerinde kayis sayisi ikiden az olmayacaktir. 
5.3.6.1.10. Imalatçi seri ve model numarasi her fan etiketinde buluncaktir. 
5.3.6.1.11. Fan imalatçisi, fanlarin indirme, bindirme, depolama, vinç veya baska araçlar ile kaldirma 
ve nakliye, yerine oturtma, montaj ve isletmeye alma islemlerini anlatan donümantasyonu ve 
teknik önerileri, yazili talimatlari fanlar ile birlikte verecektir. 
5.3.6.1.12. Parçali nakledilerek sahada monte edilmis büyük fanlarda veya montaj yeri açisindan kritik 
durumlarda, bütün bu husular projelerde veya malzeme spesifikasyonlarina önceden 
belirtilmek kaydiyla, fanlarin yerlerine yerlestirilip montajindan sonra, statik ve dinamik 
balanslari yeniden yapilacaktir. Bu islem imalatçinin uzman elemanlarinca yapilacak ve fan 
nominal devirde çalismakta iken fan yataklarindaki titresim genisligi 0.025 m’den fazla 
olayacaktir. 
5.3.6.2. Sentrifüj Fanlar 
5.3.6.2.1. Revizyonlu nihai tasarim projelerinde debi, basinçlandirma kapasiteleri, hiz, verim ve ses 
seviyeleri özllikleri bakimindan belirlenen tipte olmak üzere, sentrifüj fanlar, geriye egimli 
areofoil kanatli veya düsük kapasite gerektiginde idare onayina bagli olarak öne egimli sik 
kanatli, tek veya çift emisli tipte olacaktir. 
5.3.6.2.2. Herbir fan, kanallarla irtibatlandirilmak üzere, giris ve çikis yaka veya flanslarina haiz bir 
salyangozlu veya silidirik gövdeye, impelere, safta, saft labirent ve keçelerine, yataklara, bir 
motora, direkt veya kayis kasnakli bir tahrik mekanizmasina, tasiyici sasiye ve uygun titresim 
izolatörlerine sahip bulunacaktir. 
5.3.6.2.3. Fanlar isletmeye alinirken, fan impeleri ve dönen aksami, statik ve dinamik olarak tam 
balanslanmis olacaktir. 
5.3.6.2.4. Fanlarin, yakali veya flansli giris çikis agizlari, ilgili kanallara yukarida belirtilen fleksibil 
baglanti elemanlari ile irtibatlandirilacaktir. 
5.3.6.2.5. Fan impeleri kaynakli çelik konstrüksiyon içine alinis olacaktir. Geriye egimli kanatlilarda, 
areofoil kanatlar, impeler arka ve ön aynalarina saglam bir sekilde mütemadi kaynakla 
baglanmis olacaktir. Öne egimli kanatlilarda, fan büyüklügüne göre kanatlar arka ve ön 
yanalara kaynakli veya pres geçme olarak baglanacaktir. 
5.3.6.2.6. Impeler ile ayna agiz ve göbekleri uygun sekilde islendikten sonra, yine uygun sekilde 
islenmis çelik döküm göbek üzerine civata veya saplamalarla monte edilecek ve fan miline 
kamalanacaktir. Fan mili paslanmaz çelikten ve kritik hizin fan tasarim hizinin üstünde 
kalacagi ölçülerde imal edilecektir. Fan safti, çift emislilerde fanin iki yaninda, tek emislilerde 
fanin arka yaninda olmak üzere, toplam iki adet rulmanli yatakla yataklanacaktir. Yatak 
tasiyicilari, fan gövdesinde bulunan pedestal tip yatak desteklerine baglanacaktir. 
5.3.6.2.7. Fan safti, elektrik motoru ile V kayis kasnak sistemi kullanilarak akuple edilecektir. Kasnaklar 
bosluksuz dökme demirden tam balansli olarak imal edilecek ve fan motor millerine kama ile 
baglanacaktir. Elektrik motoru gerdirme kizaklari ile birlikte müsterek fan sasisine montajli 
olacaktir. 
5.3.6.2.8. Tüm fanlar aksesuarlari ile birlikte komple, fabrikada, bir iki kat astar iki kat nihai boya ile 
boyanacak, fanlarin ve fan impelerinin içi imalatçi standartlarina göre boyanmis olacaktir. 
5.3.6.2.9. Fanlarin salyangoz çikis agzinda ortalama hava hizi, isletme debiside maksimum 10 m/s 
olacaktir. Imalatçi verilerine göre çalisan fan verimi % 55 ‘ten düsük olmayacaktir. 
5.3.6.2.10. Fanlar, santiyede kaidelerine veya imalatçi fabrikasinda diger cihazlara, imalatçinin 
öngördüğü ve fanlar ile birlikte verecegi lastik veya yayli veya karma titresim önleyicileri ile monte 
edilecektir. 
5.3.6.2.11. Tüm fan motorlari, fan, nihai projede belirtilmis fan performansindan % 5 daha yüksek bir 
performansi tutturacak hizda, ancak bu hizda maksimum güç kullanimini gerektirecek sekilde 
seçilecek, fanlarin normal isletmede servis faktörü alaninda çalismasi engellenecektir. 
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5.3.6.2.12. Tüm fanlar nihai proje dokümanlarinda istenilen performansta çalisacak sekilde garantili 
olmaldir. Bu garanti belgeleri, fan için verilebilecek tüm test ve kontrol belgeleri ile birlikte 
imalatçi firma tarafindan fanlarin tesliminde verilmelidir. 
5.3.6.2.13. Fanlarda kullanilmasi öngörülen V kayislari, motor gücünün 1.5 katina dayanikli seçilmis 
olmalidir. Kasnaklar ayarlanabilir oranli tip olmali, isletmede istenilen fan performansinin 
saglanmasi yönünde istenilen fan hizi, motor kasnaginin orta ayarinda saglanabilmelidir. 1 kW 
üstünde güç aktaran tüm kayis-kasnak sistemleri en az 2 kayisa sahip olmalidir. 1 kW 
altinda güç aktaran kayis kasnak sistemleri 1 kayisa sahip olabilir, ancak bu sefer, 
kullanilacak olan kayis motor gücünün 2 katina dayanikli olmalidir. 
5.3.6.2.14. Fanlarin altinda drenaj tepsileri ve uygun drenaj baglantilari bulunmalidir. 
5.3.6.2.15. Fan hücrelerinin sizdirmazligi muhakkak saglanmalidir. 
5.3.6.2.16. Revize edilmis ve onaylanmis nihai tasarim projelerinde ve shop drawingl’erde gösterildigi 
sekilde, gerekli noktalarda, 200 mm kalinliginda yangina dayanikli kaplama ile korunmus ve 
gerekli tüm ekipmana haiz olarak, 300 °C sicakliga kadar yangina karsi dayanikli fanlar 
kullanilacak, bu fanlarin imalati ve testi NFPA Standartlari’na göre gerçeklestirilmis olacak, 
montajlari yine NFPA, ASHRAE ve SMACNA Standartlari’na göre yapilacaktir. 
5.3.6.2.17. Fanlarin bulundugu mahaller ve teknik hacimler, fan isletim ve fan motor sesinin yan 
hacimlere geçisini azaltmak üzere, uygun sekilde izole edilmis olacaktir. 
5.3.6.3. Aksiyel Fanlar 
5.3.6.3.1. Revize edilmis ve onaylanmis nihai tasarim projelerinde ve shop drawing’lerde gösterildigi 
sekilde, gerekli noktalarda aksiyel fanlar kullanilacak, aksiyel fanlarin performanslari ve 
nitelikleri tasarimda öngörülen degerler ve spesifikasyonlara uyun olacaktir. 
5.3.6.3.2. Aksiyel fanlar, ayarlanabilir hatveli aerofoil kanatli ve silindirik gövdeli tipte olacaktir. Impeler 
alüminyum döküm olup, imalat esnasinda döküm bosluk ve hatalarin olmadigi rontgen 
kontrolü ile tasdik edilmis olacaktir. Silindirik gövde, sicak daldirma galvanizli kaynakli çelik 
konstrüksiyondan imal edilmis olup, hava giris ve çikis agizlari flansli olacaktir. Bu agizaardan 
kanal agina baglanti fleksibil baglantilar vasitasi ile gerçeklestirilecektir. 
5.3.6.3.3. Impeler mil yatak tasiyicilari fan silindirine montaj ayaklari ile ve kauçuklu tip titresim 
önleyiciler vasitasi ile monte edilmis olacaktir. 
5.3.6.3.4. Aksiyel fanlarin verimleri isletme noktasinda minimum % 60 olacaktir. 
5.3.6.3.5. Impeler kanatçiklari, göbekten kanat ucuna kadar ‘esit dinamik basinç’ üretme esasina göre 
tasarlanmis olacak, siparis esnasinda tasarim sartlari detayli olarak imalatçiya bildirilecek, bu 
sartlar için en verimli kanat açisi (ve dolyayisi ile hatvesi) fabrikada ayarlanarak statik ve 
dinamik olarak tam balanslanacaktir. 
5.3.6.3.6. Aksiyel fanlardan kayis kasnak tahrikli olanlarda, fan gövdesinde kayis geçis yerinden hava 
kaçagini minimize etmek üzere gerekli tedbirler alinmis olacaktir. 
5.3.6.3.7. Aksiyel fan silindirik gövdesi saç kalinligi 4 mm’den az olamayacaktir. Montaj ayaklari her iki 
taraftan da en az 15 cm gövde disina uzayacaktir. 
5.3.6.3.8. Fan kanatçiklari ile fan kasasi arasindaki aralik 3 mm’yi geçmeyecektir. 
5.3.6.3.9. Fan motorlari ve fan kanatçik açisi ayarlama mekanizmalari için gerekli olan tüm yaglama 
hatlari ve fittingleri temin edilmis olacak, yaglama fittingleri ve grez tasma fittingleri fan 
gövdesinin disina kadar uzatilacaktir. 
5.3.6.3.10. Fanlarin çelik gövdeleri içten ve distan anti-pas ve korozyona karsi dayanikli boya ile 
boyanacaktir. 
5.3.6.4. Pervane Tip Fanlar 
5.3.6.4.1. Revize edilmis ve onaylanmis nihai tasarim projelerinde ve shop drawing’lerde gösterildigi 
sekilde, gerekli noktalarda pervane tip fanlar kullanilacak, pervane tip fanlarin performanslari ve 
nitelikleri tasarimda öngörülen degerler ve spesifikasyonlara uygun olacaktir. 
5.3.6.4.2. Pervane tip fanlar, 3 ile 4 çelik kanatli impelerin, aluminyum veya çelikten fan göbegine 
montaji ve göbegin elektrik motoruna direkt olarak akuple edilmesi, motor flansinin uygun 
ayaklarla fan montaj çevresine kauçuk titresim izolatörleri ile baglanmasi suretiyle imal 
edilmis olacaktir. 
5.3.6.4.3. Pervane tip fanlarin motorlari, sincap kafesli kisa devre asenkron motor olup, sürekli 
çalismaya, fan agirligini ve eksenel yükleri tasimaya müsait olacaktir. 
5.3.6.4.4. Fan sasi ve destekleri, minimum 1.3 mm’lik alüminyum veya galvaniz saçtam imal 
edilecektir. 
Fanin impeler tarafinda (motor tarafinin aksi) hava akis yönüne göre yerlestirilmis ve minimum 
1.3 mm kalinliginda alüminyumdan yapilmis bir geri akis engelleyici (back draft) damper bulunacaktir. 
5.3.7. Klima-Havalandirma Cihazlari 
5.3.7.1. Genel Tanimlar 
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5.3.7.1.1. Revize edilmis nihai tasarim projeleri, shop drawingler ve spesifikasyonlarda belirtilden 
termodinamik, aerodinamik, akustik ve diger teknik özellikleri saglamak üzere, en az iki firma 
mamüllerinden fiili seçimleri yapilarak idare onayina sunulacak ve idarece kabul edilen ve 
onaylanan firmanin mamülleri uygulamada kullanilacaktir. 
5.3.7.1.2. Santraller genellikle kombi tip tabir edilen, emici ve verici fanlari entegre cihazlar olacaktir. 
Isbu spresifikasyon buna göre düzenlenmis olmakla beraber, ilgili bölümleri diger tip santralleri 
de kapsayacaktir. 
5.3.7.2. Santral Hücreleri 
5.3.7.2.1. Santral entegre kaseti; aspiratör hücresi, egzost hücresi, taze hava emis ve dönüs havasi ile 
karisim hücresi, filtre hücresi, isitici hücresi, geçis ve buharli nemlendirici hücresi, sogutucu 
hücresi, vantilatör hücresi ve varsa susturucu hücresinden mütesekkil olacaktir. Bir kisim 
hücrelerin birlikte bir parça haline entegre, hatta bazi hallerde tüm santralin de tek parça 
olmasi caizdir. 
5.3.7.2.2. Santrali olusturan üniteler, ayri ayri veya birlikte, fabrikada imal ve test edildikten sonra 
montaj yerine getirilecek, teknik sartlara ve imalatçi önerilerine uyulacak sekilde monte edilecektir. 
5.3.7.2.3. Santralin fabrikadan montaj yerine naklinde, imalatçi tasima ve kaldirma önerilerine 
uygulacaktir. 
5.3.7.2.4. Santral hücrelerinin akis yönündeki kesitleri esit olmali, hava akis alani santral kesitlerine 
göre degismemeli, sabit genislik ve yükseklik temin edilmelidir. 
5.3.7.2.5. Hücreler içinde, serpantin, filtre ve/veya benzeri elemanlarin verimli islemesini saglamak 
üzere, havanin elemani by-pass etmesini engelleyici önlemler (örnegin plakalar) alinmis 
olmalidir. 
5.3.7.3. Santral Kaset Konstrüksiyonu 
5.3.7.3.1. Santral kaset karkasi galvaniz saçtan imal edilecektir. 
5.3.7.3.2. Kaynak konstrüksiyonlu sase, uygun sekilde kumlama islemine tabi tutulduktan sonra epoksi 
boyanmis halde, santral kasetine paslanmaz civata somun sistemi ile bagli olacaktir. 
5.3.7.3.3. Kaset panelleri galvaniz saçtan çift cidarli olarak, tam kapali konstrüksiyonlu imal edilmis 
olacaktir. Spesifikasyonuna göre panel cidarlari arasi 25 mm veya 50 mm kalinliginda 
izolasyon malzemesi ile doldurulmus, santral izole edilmis olacaktir. 
5.3.7.3.4. Ayni konstrüksiyonda imal edilmis kontrol kapilari ve sökülebilir paneller vasitasi ile, santralin 
heryeri girilebilir ve ulasilabilir durumda olacaktir. Panellerin sasiye ve karkasa baglantisi, 
paslanmaz civata, paslanmaz somun, neopren rondela, neopren pullar ve neopren conta 
(herbir panel yüzeyinde ve hücreler arasi temas yüzeylerinde) sistemiye tam sizdirmaz olarak 
saglanacaktir. Kontrol kapilari oturma yüzeyleri de, ayni sekilde ve özel formda neopren conta 
ile teçhiz edilecektir. 
5.3.7.3.5. Menteseler, contalar, kapi kollari ve mandallar, agir hizmet tipi olacak, paslanmaya, 
eskimeye ve korozyona dayanikli olacaktir. 
5.3.7.3.6. Kaset karkasi ve panellerin dis yüzeylerine ayrica fabrikada özel teknikler ile epoksi boya 
uygulanmis olmalidir. 
5.3.7.3.7. Tüm hücreler birbirine sizdirmaz sekilde baglanmis olacaktir. 
5.3.7.3.8. Panel birlesim noktalarina isi köprülerini engellemek üzere uygun detay kullanilmis olmali, 
gerekli izolasyon önlemleri alinmalidir. 
5.3.7.3.9. Santral kaseti, içeriden santralin bulundugu mahale iletilen ses seviyesinde en az asagida 
belirtildigi kadar azalma saglayacaktir. 
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
dB 18 21 27 33 37 38 38 40 
5.3.7.4. Santral Hücre Özellikleri 
5.3.7.4.1. Aspiratör Hücresi 
Aspirasyon fani ve motorunun müsterek sasileri, kauçuk titresim izolatörleri üzerinde hücre 
kasasina monte edilecektir. 
Fan çikis agzi hücre çikisina fleksibil baglanti elemanlari ile redüksiyonlu olarak 
ritibatlandirilacaktir. 
Fanlar santrifüj tipte olacaktir. 
Aspirasyon fani çikis agzindaki ses güç seviye degeleri, 600 Pa isletme toplam basincina 
kadar, asagida verilen degerlerin altinda kalacaktir. 
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
dB 85 83 82 82 81 78 74 74 
Hücre çikis agzindaki ortalama hava hizi 8 m/s’nin altinda kalacaktir. 
Hücre giris agzinin kanalla irtibati fleksibil baglanti elemani ile saglanacaktir. 
5.3.7.4.2. Egzost Hücresi 
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Bu hücrede servomotor tahrikli debi kontrol damperi bulunacaktir. 
Debi kontrol damperi zit kanatli tip olacaklardir. 
Damper kasasi en az 1.3 mm kalinliginda galvaniz saçtan U profilleri ile veya uygun kalinlikta 
DKP saçtan U profilleri ile teskil edildikten sonra sicak galvanizlenerek imal edilmis olacaktir. 
Kanatlar en az 1.3 mm kalinliginda galvaniz saçtan ve 13 φ mm’lik mütemadi rodlu olacaktir. 
Saft yataklari kendinden yaglamali kapali rulmanli veya sintermetal burçlu tipte olacaktir. 
Damper kanatlari arasinda tahrik tercihen damper içinden kanatlar arasi mekanizmalar ile 
veya damper sasisi disina çikarilmis millerin kulaklari arasindaki çubuk mekanizmalari ile 
saglanacaktir. Kulak çubuk mekanizmalarinda küresel mafsalli bosluksuz sistemler kullanilacaktir. 
Damper kanatlarinda herhangi bir bosluk hissedilmeyecektir. Damper milleri, sasi disina çikan 
tahriklilerinde özel sizdirmazlik, tahriksizlerde kapali tip sizdirmazlik elemanina sahip bulnacaktir. 
Damper alin hizi 5 m/s’nin altinda olacaktir. Hücre çikisi ile kanal baglantisi fleksibil baglanti elemanlari 
ile yapilacaktir. 
5.3.7.4.3. Taze Hava Emis ve Dönüs Havasi ile Karisim Hücresi 
Bu hücrede servomotor tahrikli debi kontrol damperleri bulunacaktir. 
Debi kontrol damperleri zit kanatli tip olacaklardir. 
DKP saçtan U profilleri ile teskil edildikten sonra sicak galvanizlenerek imal edilmis olacaktir. 
Kanatlar en az 1.3 mm kalinliginda galvaniz saçtan ve 13 φ mm’lik mütemadi rodlu olacaktir. 
Saft yataklari kendinden yaglamali kapali rulmanli veya sintermetal burçlu tipte olacaktir. 
Damper kanatlari arasinda tahrik tercihen damper içinden kanatlar arasi mekanizmalar ile 
veya damper sasisi disina çikarilmis millerin kulaklari arasindaki çubuk mekanizmalari ile 
saglanacaktir. Kulak çubuk mekanizmalarinda küresel mafsalli bosluksuz sistemler kullanilacaktir. 
Damper kanatlarinda herhangi bir bosluk hissedilmeyecektir. Damper milleri, sasi disina çikan 
tahriklilerinde özel sizdirmazlik, tahriksizlerde kapali tip sizdirmazlik elemanina sahip 
bulunacaktir. Damper alin hizi 5 m/s’nin altinda olacaktir. Hücre çikisi ile kanal baglantisi fleksibil 
baglanti elemanlari ile yapilacaktir. 
5.3.7.4.4. Filtre Hücresi 
Filtre elemanlari için galvaniz saçtan veya aluminyumdan filtre çerçeveleri V seklinde 
tertiplenmis olacaktir. Müsterek bir karkas yardimiyla birbirine sizdirmaz olarak 
irtibatlandirilmis çerçeveler, ön filtreleme ve son filtreleme için iki kademe filtre elemani ihtiva 
edecektir. Kullanilacak filtreler, isbu sartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen spesifikasyonda, nihai 
proje verilerine göre seçilip uygulanacaktir. 
5.3.7.4.5. Isitici Hücresi 
Galvanizli saç konstüksiyonlu tasiyici karkas üzerine, hücre yanindan çikarilabilmeyi mümkün 
kilmak üzere kizakli ve by-pass’i asgaride tutacak sekilde yerlestirilmis olacak isitici 
bataryalar, bakir borulu ve aluminyum kanatli olacaktir. 
Isitici bataryalar 1600 kPa basinca dayanikli olacaktir. 
Isitici bataryalardaki aluminyum kanatlar 1 cm basina 5 adetten fazla sayida olmayacaktir. 
Kanatli isi iletim yüzeyinin bakir boyu yüzeyine orani 27 sayisindan büyük olmayacaktir. 
Hava geçis alin hizi 3.5 m/s’den daha büyük olmayacaktir. 
Isitici hücre kapaklari donma termostati kapiler hissedicisinin batarya hava çikis sathina 
temasli olarak montajina imkan verecek sekilde tertiplenmeldir. Isitici batarya seçimi, ilgili tüm teknik 
data ve özellikleri belirtmek üzere, cihaz seçim ve spesifikasyonlari ile birlikte idarenin onayina 
sunulacaktir. 
5.3.7.4.6. Sogutucu Hücresi 
Galvanizli saç konstrüksiyonlu tasiyici karkas üzerine, hücre yanindan çikarilabilmeyi 
mümkün kilmak üzere kizakli ve by-pass’I asgariye indirecek sekilde yerlestirilmis sogutucu 
batarya, alt tarafta hücrenin tüm yüzeyini kaplayan, egimli, hijyenik, paslanmaz çelikten bir 
kondensasyon tavasi ile teçhiz edilmis bulunacaktir. 
Yogusma suyunun hava tarafindan sürüklenmeden yogusma tavasina akmasini saglayacak 
sekilde tertiplenmis olan sogutucu batarya bakir borulu ve aluminyum kanatli olacaktir. 
Sogutucu bataryalar 1600 kPa basinca dayanikli olacaktir. 
Sogutucu bataryalardaki aluminyum kanatlar 1 cm basina 5 adetten fazla sayida 
olmayacaktir. Kanatli isi iletim yüzeyinin bakir boyu yüzeyine orani 27 sayisindan büyük olmayacaktir. 
Hava geçis alin hizi 2.5 m/s’den daha büyük olmayacaktir. 
Sogutucu batarya seçimi, ilgili tüm teknik data ve özellikleri belirtmek üzere, cihaz seçim ve 
spesifikasyonlari ile birlikte idarenin onayina sunulacaktir. 
5.3.7.4.7. Vantilatör Hücresi 
Vantilatör fani ve motorunun müsterek sasileri, kauçuk titresim izolatörleri üzerinde hücre 
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kasasina monte edilecektir. Fan çikis agzi hücre çikisina fleksibil baglanti elemanlari ile redüksiyonlu 
olarak ritibatlandirilacaktir. Fanlar santrifüj tipte olacaktir. Vantilatör fani çikis agzindaki ses güç seviye 
degerleri, 900 Pa isletme toplam basincina kadar, asagida verilen degerlerin altinda kalacaktir. 
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
dB 90 89 87 87 86 83 79 79 
Hücre çikis agzindaki ortalama hava hizi 8 m/s’nin altinda kalacaktir. 
Hücre giris agzinin kanalla irtibati fleksibil baglanti elemani ile saglanacaktir. 
Bu hücrenin alt tarafina, sogutucu bataryadan hava ile tasinabilecek suyun toplanmasini temin 
etmek üzere, hücrenin tüm yüzeyini kaplayan, egimli, hijyenik, paslanmaz çelikten bir 
kondensasyon tavasi ile teçhiz edilmis bulunacaktir. 
5.3.7.5. Diger Hususlar 
5.3.7.5.1. Klima havalandirma santralleri, normal hallerde, siyah veya beyaz mantar üzerine dökülmüs 
beton kaideler üzerine monte edilecektir. Böyle kaidelerde, tesfiye edilmis zemin üzerinde 
uygun yumusaklikta lastik plakalar (mütemadi olmayip kesikli sik levhalar halinde) üzerine monte 
edilecektir. 
5.3.7.5.2. Tasarim dokümanlarina aksi belirtilmedikçe, hem vantilatör hem de aspiratör hücrelerinde, 
öncelikle isletme sartlari ve basinç gereklilikleri göz önünde bulundurulmak üzere, 15.000 
m3/h hava debisine kadar öne egimli sik kanatçikli sentrifüj fanlar, 15.000 m3/h’den fazla hava 
debisinde arkaya egimli aerofoil sentrfüj fanlar kullanilacaktir. 
5.3.7.5.3. VAV sistemleri ile enetegre çalisacak tüm vantilatör fanlari, hava girisi düzenleyici 
kanatçiklara (inlet guide vane) sahip olacaktir. 
5.3.7.5.4. Fan kanal baglantilari ve bunlara istinaden hazirlanacak nihai basinç çizelgesi, ASHRAE 
Standartlari ve SMACNA Standartlari’na göre belirlenmelive hesaplanmali, tüm baglantilar ve 
fan isletme yönleri yüksek verim saglayacak sekilde yapilmalidir. 
5.3.8. Oda Tipi Sogutma Üniteleri 
5.3.8.1. Genel Tanimlar 
5.3.8.1.1. Genel olarak, oda tipi sogutma üniteleri, kabin tipi modeller için muhafazali ve gizlemeli 
modeller için kasali olacaktir. Ünite; galvanizli kasasi, gerekitgi sekilde isitici ve/veya 
sogutucu serpantin donanimi, drenaj tavasi, taze hava damperi duyar girit kutusu, hava filtresi, 
fan, motor, fan isleme düzeni, motor anahtari, hiz seçicisi, kontrol vanalari, kesme vanalari ile 
birlikte komple olacaktir. 
5.3.8.1.2. Ünitenin seviye ayarinin yapilabilmesi için ünite ile entegre olan tertibat temin edilecektir. 
Saptanmis kapasite ihtiyacina göre seçilmis fan isleme hizinda 10-12 vat için ses güç seviye 
degeleri desibel olarak her oktav bandinda orta frekeansa (devir/san) göre asagida verilen 
degerleri asmayacaktir. 
Hz 250 500 1000 2000 4000 
dB 47 45 40 38 36 
Ünite normal isletmesi siransinde üniteler içim ses güç seviye degerleri ASHRAE Standarti 
36-63 esaslarina göre ARI Standarti 443’de belirtilen test yöntemlerine uygun olarak elde 
edilecektir. Ses güç seviye degerleri fabrika imalati kanin muhafazali ve izgarali standart 
üniteler için geçerli olacaktir. Kangal düzeni, güç, motor hizi veya parça dizilislerinde 
farkliliklar olmamasi kaydiyla, standart kabinli modeller için elde edilen test degerleri ayri test 
yapilmasini gerektirmeden gizlenebilen tip modeller için de kabul edilebilir. 
5.3.8.1.3. Üniteler mahallere monte edildiklerinde, nihai tasarim sartlarina göre isletildiklerinde, mahal 
içi gürültü seviyeleri ASHRAE Standartlarina göre NC 35 ‘i geçmeyecektir. 
5.3.8.1.4. Ünite otomatik kontrolleri ve vanalari, isbu sartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen niteliklere 
sahip olacaktir. 
5.3.8.1.5. Tüm ünite seçimleri, ünitelerin termodinamik, aerodinamik ve akustik özellikleri eksiksiz 
belirtilecek sekilde, revize edilmis nihai proje dokümanlari ile birlikte idarenin onayina 
sunulacak, idarenin onayladigi mamüller uygulamada kullanilacaktir. 
5.3.8.1.6. Her ünite bina strüktürüne saglamca mesnetlenecektir. 
5.3.8.1.7. Ünite kapasiteleri çizimlerde belirtilenlere uygun olacaktir. 
5.3.8.1.8. Kullanilacak tüm ünitelerin performanslari, kullanilacak model ve cihaz ebadina göre, 
Eurovent Sertifika Programi’ndan sertifikalanmis olacaktir. 
5.3.8.2. Ünite Muhafazalari 
5.3.8.2.1. En az 18 Gage (~1.2 mm) nominal kalinlikta çelik konstrüksiyonlu, konstrüksiyonu düzgünce 
takviye edilmis ve desteklenmit, isbu sartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen sekilde dis 
yüzey kaplamasi yapilmis olacaktir. 
5.3.8.3.2. Ünitenin ön paneli veya muhafazasi sökülerbilir olacaktir. 
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5.3.8.3.3. Ünite muhafazasi, ünitenin isil ve akustik izolasyonunu saglamak üzere, gerektirdigi 
takdirde, 1.2 cm kalinliginda cam yünü veya muadili bir malzeme ile izole edilmis olacaktir. 
5.3.8.3.4. Ünite hava atis menfezleri, atis yönü ayarlanabilir ve havayi hizmet edilen hacime tasarimda 
uygun görüldügü sekilde dagitabilir ve tasarimda öngörülen itlevlerini yerine getirebilir sekilde 
tasarlanmis ve imal edilmis olacak, menfezlerin ve menfezlerin üniteler baglanti parçalarinin 
ünite fan kapasitesini zorlayacak sekilde basinç yaratmasina veya ses yapmasina izin 
verilmeyecektir. 
5.3.8.3.5. Plastik veris veya emis menfezleri kabul edilmeyecektir. 
5.3.8.3.6. Bütün demirli metal yüzeyler galvanizli olacak veya paslamayi önleyici muadili bir isleme tabi 
tutulacaklardir. 
5.3.8.3.7. Bütün boru ve kontrol komponentleri için kontrol kapaklari temin edilecektir. 
5.3.8.4. Kasa 
5.3.8.4.1. Gereken yerlerde ses siddetini bastirmak veya kondensasyona engel olmak amaciyla, suya 
ve atese dayanikli bir yapistirici vasitasiyla, kasa iç kismi akustik ve termal acidan, 12 mm 
(1/2 inç) den ince olmayacak kalinlikta, 18 kg/m³ yogunlukta cam yünü izolasyon ile 
kaplanacaktir. 
5.3.8.5. Fan 
5.3.8.5.1. Ünitelerde kullanilacak fanlar, galvaniz çelik veya alüminyumdan, çok kanatli, santrifüj tip 
olacaktir. 
5.3.8.5.2. Ünitelerde kullanilacak fanlar, ünite içine monte edildikten sonra imalat yerinde statik ve 
dinamik balanslari yapilmis olacaktir. 
5.3.8.5.3. Fanlar metal yerine, saglamca takviye edilmis olmak üzere, yüksek sicaklik, düsük sicaklik, 
ani isi degisimi, vakum ile toz testlerinden herhangi bir çatlama, deformasyon, korozyon ya da 
denge bozuklugu gözlenmeden basarili sonuçlar alinmis metal olmayan malzemeden olabilir. 
Metalden baska malzemeden fanlarin da imalat yerinde statik ve dinamik balansi yapilmis 
olacaktir 
5.3.8.5.4. Fanlarin bütün yüzeyleri pürüzsüz olacaktir. Donanimlari bakim isleri yapilabilecek sekilde 
erisilebilir düzende olacaktir. Demontaj ve montaj isleri epoksi veya yapistiricilarla degil 
mekanik aletlerle yapilacaktir 
5.3.8.6. Serpantinler 
5.3.8.6.1. Bakir veya alüminyum kanatciklarin, mekanik yöntemle ya da kaynaklama ile, dis çapi 3/8 
inç olan dikissiz ince bakir borulara tutturulmasindan ibaret olacak, ve dis çapi en az 12 mm (1/2 
inç) olan havsali veya kayakli baglanti elemanlari, kontrol vanasinin tipine uygun terminal 
baglantili paket tipi boru aksesuarlari ve el idareli havaligi ile birlikte komple olacaktir. 
5.3.8.6.2. Serpantinler, 17 kg/cm² (250 psi) basinçta hidrostatik teste tabi tutulacak veya su altinda 
250 psi hava basinciyla test edilecek ve 14 kg/cm² (200 psi) çalisma basincina uygun olacaktir. 
Serpantinlerin sökülme hususlari hazirlanacaktir. 
5.3.8.7. Drenaj Tavalari 
5.3.8.7.1. Ünite muhafazasi içerisindeki teçhizattan damlayan veya bu teçhizat üzerinde yogusan 
sulari toplayacak yeterli boyutlarda ve uygun yerlesimde olacaktir. Drenaj tavalari, kondensasyon 
olusmasi önlenecek sekilde isi yalitimi uygulanmis 1.3 mm (18 Gage) den hafif olmayan 
0.0516 inç nominal kalinlikta galvanizli çelik yapiya sahip olacaktir. 
5.3.8.7.2. Isi yalitimi su sizdirmaz bir malzemeyle kaplanacaktir. 
5.3.8.7.3. Drenaj tavalari 20 Gage kalinliginda çelik için oldugu gibi ayni nitelikte izolasyon ile 
kaplanabilir. 
5.3.8.7.4. Kondensasyon suyunun bosalmasini saglama amaciyla, drenaj tavalarina uygun bir egim 
verilecektir. 
5.3.8.7.5. Drenaj tavasi için 3/4 inç NPT veya 5/8 inç OD den daha az olamaycak drenaj baglantisi 
yapilacaktir. 
5.3.8.8. Taze Hava Damperi 
5.3.8.8.1. Çizimlerde gösterilen düzene göre, ünite asma bosluguna gelen taze hava baglantisi için 
uygun boyutlarda duvar girit kutusu ile beraber, taze hava damperleri temin edilecektir. 
5.3.8.8.2. Taze hava damperi elle kontrol edilecektir. 
5.3.8.8.3. Fan kapaliyken dis havanin dönüs havasi amperinden geçerek odaya girmesini önleyecek 
bir tertibat temin edilecektir. 
5.3.8.9. Filtreler 
5.3.8.9.1. Her üniteye, kullanildiktan sonra atilabilirm tipte, 2.5 cm kalinliginda, yangina dayanikli, 
standart büyüklükte filtreler kullanilacaktir. Filtreler alet kullanimini gerektirmeden sökülebilir 
tip olacaktir. 
5.3.8.10. Motor 
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5.3.8.10.1. Üç hizli tipte ve fan ünitesine direk baglantili olacaktir. 
5.3.8.10.2. Motor salteri el kumandali ikinci hiz, üçüncü hiz ve kapama pozisyonlu olacaktir. 
5.3.8.10.3. Yukarda belirtilen fan hiz kontrolu yerine, yüzde 50 minimum hiz azaltma kapasitesine 
sahip kati imalat tekniginde degisken hiz kontrolu temin edilebilir. 
5.3.8.10.4. Uzaktan kumandali fan motor kontrolu çizimlerde belirtilmemisse temin edilecektir. 
5.3.9. Oda Termostatlari 
5.3.9.1. Oda termostatlari aç kapa cinsinden olacak ve salon tipi sogutma apareyinin fanini kontrol 
edecektir. 
5.3.9.2. Oda termostatlari imal edildigi veya fabrikada degistirilecegi sekilde sogutma için minimum 24 
°C sicakligina ayarlanacaktir. 
5.3.9.3. Termostatlarin is yerinde ayarlanmasi yapilmayacaktir. 
5.3.9.4. Termostatlar aksi belirtilmedigi taktirde bulunduklari mahallerin sicakligini ayarlanan sicakligin 
arti eksi 0.5 °C araliginda kontrol edeceklerdir 
5.3.10. Akustik Önlemler 
5.3.10.1. Revize edilmis nihai revizyon projelerinde gösterilen yerlerde ve diger ihtiyaç bulunan 
yerlerde, geleneksel düsük basinçli veris ve emis kanal sistemleri, kanal iç yüzeyinden, en az 25 mm 
kalinliginda akustik kaplama ile kaplanacaktir. Akustik kaplama serilebilen tip ve 24 kg/m3 

yogunlukta olacaktir. 
5.3.10.2. Tüm projelerde verilmis olan kanal ebatlari, kanal iç yüzeyine akustik kaplama uygulandiktan 
sonra kalan temiz akis alani için verilecektir. Uygulamada bu hususa dikkat edilecek, gereken 
yerlerde kanal strüktür ebatlari genis tutulacaktir. 
5.3.10.3. Akustik kaplama, kanal içi yüzeyine zimbalanmayacak, yangina dayanikli tip yapistirici ile 
yapistirilacaktir. Tüm akustik kaplama bitis yerleri ve kenarlari metal çerçeve ile sabitlenecek 
ve gereken yerlere mastik çekilecektir. 
5.3.10.4. Tüm veris ve emis plenyumlari içten akustik kaplama ile kaplanmis olacaktir. 
5.3.10.5. Kanal sisteminde asagidaki noktalara akustik kaplama uygulanacak, bunlarin disinda aksutik 
kontrol gereken yerlere de yine kaplama uygulanacaktir. 
Tüm klima cihazlarinin verici ve emici kanal baglantilarinda, iç yüzeylere, klima cihazindan 
itibaren 9 metre boyunca 50 mm kalinliginda akustik kaplama uygulanacaktir. 
Tüm debi kontrol cihazlari, VAV kutulari ve fanli karisim kutularindan sonraki kanal 
baglantilarina, iç yüzeylere, 3 metre boyunca akustik kaplama uygulanacaktir. 
Tüm transfer havasi kanallarinda, iç yüzeylere, akustik kaplama uygulanacaktir. 
Tüm fan (mutfak davlumbaz fanlari hariç) emis ve veris kanal baglantilarinda, iç yüzeylere, 
fandan itibaren 6 metre boyunca akustik kaplama uygulanacaktir. 
Tüm aditoryumlara servis yapan cihazlarin, aditoryuma kanal giris ve çikislarinda, aditoryum 
disindaki kanal iç yüzeylerine yeterli kalinlik ve uygun uzunlukta akustik kaplama 
uygulanacaktir. 
5.3.10.6. Tüm gerekli boru ve kanal duvar ve döseme geçislerinde, geçis deligi kasasi ile kanal 
ve/veya boru arasi, uygun yogunluktaki yangina dayanikli malzeme ile doldurulacak, geçislerden 
kontrolsüz ses transferi engellenecektir. 
5.3.11. Nemlendiriciler 
5.3.11.1. Revize edilmis nihai tasarim projelerinde gösterilen ve proje dokümanstasyonunda belirtilen 
sekilde, gerekli noktalarda, klima-havalandirma cihazlari içine, tasarimda öngörülen 
termodinamik, areodinamik ve akustik özelliklere haiz, tasarimda öngörülen nemlendirme 
kapasitesinde buharli nemlendiriciler temin edilecektir. 
5.3.11.2. Buharli nemlendiriciler kendi atilabilir silindirlere haiz olarak, mikroprosesör kontrollü elektrod 
sistemi ve gerekli tüm diger aksesuarlar ile birlikte komple temin edilecektir. 
5.3.11.3. Her bir buhar üreticisi, pür haldeki buhari hava akimina, mineral toz atisi yapmayan buhar 
dagiticilari vasitasi ile karisitiracaktir. 
5.3.11.4. Buhar dagiticilari, kullanilan buhar üreticisine uygun, tasarimda öngörülen isletme sartlarini 
saglayacak, ve gerekli dagitim için uygun uzunlukta olacaktir. 
5.3.11.5. Her bir nemlendirici ünitenin, silindir kullanim ömrünü uzatmak üzere, içindeki suyun 
kondüktivitesini, su doldurma ve drenaj debilerini kontrol edecek, otomatik adaptasyonlu bir 
kontrol ünitesi bulunacaktir. Bu kontrol ünitesi su doldurma debi ve araliklarina degisimlere 
izin verecek, buna dagli olarak isletmede gerekli düzeltmeyi elektrot yerlesimini ve/veya 
silindir degisimini gerektirmeden yapabilecek özellige sahip olacaktir. 
5.3.11.6. Nemlendirici ünite drenaj miktari, debi, frekeans ve isletme süresi açisindan, doldurma 
suyuna göre ayarlanabilecek, bu sekilde silindirde kalan su miktari her zaman optimum isletmeyi 
saglayacak seviyede olacaktir. 
5.3.11.7. Silindirler atilabilir olacak, yikama veya bakim gerektirmeyecektir. 
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5.3.11.8. Nemlendirici ünitesinin su doldurma ve drenaj sistemi, gerekli tüm akis kontrol cihazlarina, 
pislik tutma olanaklarina, basinç düsürücü imkanlara sahip olacaktir. 
5.3.11.9. Her bir nemlendirici ünite, hava akimi durdugu zaman çalismasini durduracak düzenege 
sahip olacaktir. Kaynama veya bosalma bazli isletme kesme kabul edilmeyecektir. 
 
6. IZOLASYON 
6.1. Genel Tanimlar 
6.1.1. Revize edilmis nihai proje çizimlerinde gösterilen, tasarim dokümanlarinda öngörülen ve 
sartnamede belirtilen sekilde, tüm gerekli yerlerde ve techizatta uygun isi ve yalitim 
izolasyonu monte edilecektir. Bu izolasyon, sartnamenin bu bölümünde ve diger bölümlerinde 
anlatildigi tarzda seçilip uygulanacaktir. Sartnamenin çesitli ilgili bölümleri arasinda izolasyon 
hakkinda ikilimler ortaya çikarsa, çesitli yaklasimlardan idare için en uygun olani, idarenin 
onayi ile birllikte seçilerek uygulanacaktir. 
6.1.2. Bu sartnamede verilen tanimlar ve cihaz özellikleri, tasarim dokümanlarina ve kesif 
spesifikasyonlarina ek olarak yapilacak islerin genel mahiyetini tarif etmektedir. Burada 
tanimlanan bazi teçhizata nihai tasarimda gerek görülmedigi takdirde, tasarim 
dokümanlarinda öngörülen sistemler ve teçhizat esas alinacak, sartname öngörülen techizat 
için geçerli olacaktir. Burada verilenler ile kesif spesifikasyonlari ve/veya tasarim dokümanlari 
arasinda herhangi bir ikilem söz konusu oldugunda, Idare’nin karar ve onayina göre haraket 
edilecektir. Idare’nin lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
6.2. Standartlar 
Tüm malzeme seçimleri, hesap revizyonlarinda, uygulamada, sistem imalat ve montajinda, 
isletmeye alma çalismalarinda asagida belirtilen yerel sartnameler, standartlar ve 
dokümanstasyon esas alinacak, sistemlerin kabülünde kriter kabul edilecektir. Asagida listesi 
verilen standartlar ve yayinlar arasinda bir çeliski oldugunda, hangisinin uygulanacagina idare 
tarafindan karar verilecektir. 
Bayindirlik Bakanligi ‘Yapi Isleri Makina Tesisati Genel Teknik Sartnamesi’ 
Türk Standartlari, öncelikle, 
TS 901 Lifli Isi ve Ses Yalitim Malzemesi 
ASHRAE (American Society of Heating Ventilating and Air Conditioning Engineers) 
Standartlari 
BS (British Standarts) Standartlari 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartlari 
ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartlari 
NFPA (National Fire Protection Agency) Standartlari 
Malzemelerin Bayindirlik Bakaligi Sartnamesi veya Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan 
aranan sartlara uygun olacagi belirtilmissse, Müteahhit sartnamenin bu bölümüile temin 
edilecek kalemlerin mevzu bahis sartlari sagladigini kanitlayan, üreticiden alinmis bir belge verecektir. 
6.3. Malzemenin Tanimi 
Kullanim için is yerine getirilecek izolasyon malzemesi, dolgu malzemeleri, yapistiricilar ve 
kaplamalarin tüm paket ve ambalajlari ile onay için gerekli olan tüm numunelere, imalatçinin 
adini, markasini ve malzeme hakkindaki tanimlayici bilgileri içeren imalatçinin etiketleri ilistirilmis 
olacaktir. 
6.4. Boyutlarin Belirlenmesi 
Müteahhit üretici tesisleri ziyaret ederek tüm is detaylarini, çalisma sartlarini ve boyutlari 
yerinde tahkik edecektir. Proje çizimlerinde izolasyon kaplanacak mevcut isitma ve sogutma 
sistemlerinin genel yerlesim düzeni verilecektir. Müteahhit herhangi bir farkliligi ise 
baslamadan önce Idare’ye bildirilecektir. Müteahhit tarafindan herhangi bir yeni yöntem gerekli 
görülürse, bu tip yeni yöntemlerin detaylari ve nedenleri onay için Idare’ye verilecektir. Bu tür 
yeni yöntemlerin uygulanmasi, Idare’nin yazili onayi alinmadan yapilmayacaktir. Müteahhit 
yapacagi isleri bina yapisina ve diger is kollarina ait islere göre düzenleyecektir. 
6.5. Çesitli Izolasyon Uygulamasi Tanimlari 
6.5.1. Genel Tanimlar 
6.5.1.1. Izolasyon malzemelerinin, borularin kendi aralarindaki veya borular ile tavan ve/veya duvarlar 
arasindaki açikliklarin yeterli olmamasi nedeniyle uygulanamamasi halinde, Müteahhit 
Idare’nin onayi için alternatif teklifini verecektir. Izolasyon malzemesinin kalinligi ve diger 
fiziksel nitelikleri tasarim dokümantasyonunda ve sartnamede belirtildigi sekilde olacaktir. 
6.5.1.2. Izolasyon borularda korozyon veya paslanma olutturmayacak, higroskopik ve mikro 
organizmalardan etkilenmeyen tipte olacaktir. 
6.5.1.3. Izolasyon malzemesi yangina NFPA Standartlari veya Idare’nin kabul edecegi brnzer 
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standartlar çerçevesinde dayanikli olacaktir. 
6.5.1.4. Asagida belirtilenlerin disinda tüm malzemeler mukavele hususlarina uygunluk saglamak için 
imalatçinin önerilerine göre tesis edileceklerdir. 
6.5.1.5. Bütün boru ve hava kanali testleri yapilmadan ve pas, kireç veya kir gibi tüm yabanci malzeme 
sökülmeden ve yüzeyler temizlenip kurutulmadan izolasyon malzemesi tatbik edilmeyecektir. 
6.5.1.6. Tavan aralari ve döseme alti bosluklari gibi isitilmamis ya da sogutulmamis alanlar izole 
edilecektir. 
6.5.1.7. Distan izole edilmis kanallar, onaylanmis bir hava geçirmez buhar kesici ile korunacaktir. 
6.5.1.8. Izolasyon ip baglayicilar, kapali tanklar, kanal veya borlardaki mümkün olan en yüksek 
sicakliktan en az % 25 fazlasina, kömürlesmeden, gaz çikarmadan veya baska türkü 
bozulmadan dauanabilinecek kapasitede olacaktir. 
6.5.1.9. Kaplamalar, astarlar ve yapistiricilar yanmaz olacaklardir. 
6.5.1.10. Astarlar, yangin damperi veya yangin kapisi çalisma alaninda ve hava kanali sistemlerindeki 
elektrik resistansi ve yakit isiticilarinin 45 cm üstünde ve 75 cm asagisinda kesilecektir. 
6.5.1.11. Kanal kaplamalari yangina dayanikliligi olmayan bir malzemeye veya dösemeye temas 
etmeyecektir. 
6.5.1.12. Servis girisleri kanal kaplamalari ile kapatilmayacaktir. Servis girisleri istendiginde, bunlar 
aralarinda kanal kaplama malzemesi olan ve kanal malzemesi ile ayni kalinlikta olan galvaniz 
saçtan iki cidarli yapilmis uygun menteseli bir giris kapisi ile kapatilacaktir. Kanalin dis 
izolasyonu ve fabrikada imal edilmis esnak kanallarin üzerinde bir metreden daha az 
araliklarla imalatçinin ismi, izolasyonun anma kalinligi, yogunlugu ve bir aradaki malzemelerin 
R degerleri okunakli olarak yazilacak veya etiketlenecektir. 
6.5.1.13. Bu sartnamenin çesitli bölümlerinde izolasyon hakkinda belirtilenler üzerine bir ikilem veya 
çeliski söz konusu oldugunda, hangi önerinin esas alinacagi Idare tarafindan saptanacak, tüm 
çalismalar nihayetinde Türk Standartlari ve ASHRAE Standartlari’na göre yapilacaktir. 
6.5.2. Su Boru Hatlarinda Polietilen Esasli Prefabrik Isil  Izolasyon Uygulamalari 
6.5.2.1. Bu uygulamada kullanilacak yalitim malzemesi, prefabrik olarak levha veya boru seklinde, 
tümüyle esnek karakterde, kapali hücreli, lif çözücülere ve atmosfere karsi dayanikli, 
küflenmeyen, bakteri tutmayan, korozyona sebep olabilecek klor gibi materyalleri bünyesinde 
bulundurmayan, biyolojik kosullardan etkilenmeyen, ufalanmayan, kolay sekil verilebilen tip ve 
polietilen esasli olacaktir. 
6.5.2.2. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin maksimum isi geçirgenlik katsayilari; boru tiplerinde DIN 
Standartlar’ina göre 0.040 W/m.K, levha tiplerinde ASTM Standartlari’na göre 0.042 W/m.K 
olacaktir. 
6.5.2.3. Kullanilacak isi yalitim malzemesi genel olarak –40 °C ile 100 °C arasinda sürekli isletme 
yüzey sicakligina dayanikli olacaktir. 
6.5.2.4. Kullanilacak isi yalitim malzemesi, minimum olarak DIN Standartlari’na göre B1 sinifinda 
olmak üzere, yangina dayanikli olacaktir. 
6.5.2.5. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin su buhari geçirgenlik direnci, boru tiplerinde DIN 
Standartlari’na göre minimum 6.5, levha tiplerinde UNI Standartlari’na göre minimum 3.5 
olacaktir. 
6.5.2.6. Isi yalitim malzemesi yüzeyler üzerine, uygun fiziksel özellikte, toksik olamyan, yangina 
dayanikli, kuvvetli yapistirici ile yapistirilacak, izolasyon malzeme parçalarinin birlesim 
noktalari kendinden yapiskanli PVC veya benzeri bant ile kaplanarak tam sizdirmazlik 
saglanacaktir. 
6.5.3. Kanallarda Polietilen Esasli Prefabrik Izolasyon Uy gulamalari 
6.5.3.1. Bu uygulamada kullanilacak yalitim malzemesi, prefabrik olarak levha seklinde, tümüyle 
esnek karakterde, kapali hücreli, lif çözücülere ve atmosfere karsi dayanikli, küflenmeyen, 
bakteri tutmayan, korozyona sebep olabilecek klor gibi materyalleri bünyesinde 
bulundurmayan, biyolojik kosullardan etkilenmeyen, ufalanmayan, kolay sekil verilebilen tip ve 
polietilen esasli olacaktir. 
6.5.3.2. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin maksimum isi geçirgenlik katsayilari, ASTM 
Standartlari’na göre 0.042 W/m.K olacaktir. 
6.5.3.3. Kullanilacak isi yalitim malzemesi genel olarak –40 °C ile 100 °C arasinda sürekli isletme 
yüzey sicakligina dayanikli olacaktir. 
6.5.3.4. Kullanilacak isi yalitim malzemesi, minimum olarak DIN Standartlari’na göre B1 sinifinda 
olmak üzere, yangina dayanikli olacaktir. 
6.5.3.5. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin su buhari geçirgenlik direnci, UNI Standartlari’na göre 
minimum 3.5 olacaktir. 
6.5.3.6. Isi yalitim malzemesi yüzeyler üzerine, uygun fiziksel özellikte, toksik olamyan, yangina 
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dayanikli, kuvvetli yapistirici ile yapistirilacak, izolasyon malzeme parçalarinin birlesim 
noktalari kendinden yapiskanli PVC veya benzeri bant ile kaplanarak tam sizdirmazlik 
saglanacaktir. 
6.5.4. Su Boru Hatlarinda Kauçuk Esasli Prefabrik Isil Izo lasyon Uygulamalari 
6.5.4.1. Bu uygulamada kullanilacak yalitim malzemesi, prefabrik olarak levha veya boru seklinde, 
tümüyle esnek karakterde, kapali hücreli, küflenmeyen, bakteri tutmayan tip ve kauçuk esasli 
elastometrik cins olacaktir. 
6.5.4.2. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin maksimum isi geçirgenlik katsayilari, 0°C’de 0.036 
W/m.K ve 20°C’de 0.038 W/m.K olacaktir. 
6.5.4.3. Kullanilacak isi yalitim malzemesi genel olarak boru tiplerinde –40 °C ile 100 °C, levha 
tiplerinde ise –40°C ile 80°C arasinda sürekli isletme yüzey sicakligina dayanikli olacaktir 
6.5.4.4. Kullanilacak isi yalitim malzemesi yangina dayanikli olacaktir. Bu dayaniklilik ilgili 
standartlara göre test belgesi tescil edilmis olarak belgelenebilecektir. Minimum olarak 
malzemenin yangina katilim sinifi BS Standartlari’na göre 0, malzeme yüzeyinde alev yayilma 
hizi sinifi yine BS Standartlari’na göre 1 olacaktir. 
6.5.4.5. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin su buhari geçirgenlik direnci DIN Standartlari’na göre 
minimum 7 olacaktir. 
6.5.4.6. Isi yalitim malzemesi yüzeyler üzerine, uygun fiziksel özellikte, toksik olmayan, yangina 
dayanikli, kuvvetli yapistirici ile yapistirilacak, izolasyon malzeme parçalarinin birlesim 
noktalari kendinden yapiskanli PVC veya benzeri bant ile kaplanarak tam sizdirmazlik 
saglanacaktir. 
6.5.5. Kanallarda Kauçuk Esasli Elastometrik Levhayla Izol asyon Uygulamalari 
6.5.5.1. Bu uygulamada kullanilacak yalitim malzemesi, prefabrik olarak levha seklinde, tümüyle 
esnek karakterde, kapali hücreli, küflenmeyen, bakteri tutmayan tip ve kauçuk esasli 
elastometrik cins olacaktir. 
6.5.5.2. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin maksimum isi geçirgenlik katsayilari, 0°C’de 0.036 
W/m.K ve 20°C’de 0.038 W/m.K olacaktir. 
6.5.5.3. Kullanilacak isi yalitim malzemesi genel olarak –40 °C ile 80 °C arasinda sürekli isletme 
yüzey sicakligina dayanikli olacaktir. 
6.5.5.4. Kullanilacak isi yalitim malzemesi yangina dayanikli olacaktir. Bu dayaniklilik ilgili 
standartlara göre test belgesi tescil edilmis olarak belgelenebilecektir. Minimum olarak 
malzemenin yangina katilim sinifi BS Standartlari’na göre 0, malzeme yüzeyinde alev yayilma 
hizi sinifi yine BS Standartlari’na göre 1 olacaktir. 
6.5.5.5. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin su buhari geçirgenlik direnci DIN Standartlari’na göre 
minimum 7 olacaktir. 
6.5.5.6. Isi yalitim malzemesi yüzeyler üzerine, uygun fiziksel özellikte, toksik olmayan, yangina 
dayanikli, kuvvetli yapistirici ile yapistirilacak, izolasyon malzeme parçalarinin birlesim 
noktalari kendinden yapiskanli PVC veya benzeri bant ile kaplanarak tam sizdirmazlik 
saglanacaktir. 
6.5.6. Kanallarda Cam Yünü Levha ile Isil Izolasyon Uygula malari 
6.5.6.1. Bu uygulamada kullanilacak yalitim malzemesi, kanallarda distan uygulanmak üzere, dis 
yüzeyi buhar geçirimsiz aluminyum folya kapli tip camyünü olacaktir. 
6.5.6.2. Kullanilacak isi yalitim malzemesinin maksimum isi geçirgenlik katsayilari, 20 °C’de 0.039 
W/m.K olacaktir. 
6.5.6.3. Kullanilacak isi yalitim malzemesi genel olarak –40 °C ile 100 °C arasinda sürekli isletme 
yüzey sicakligina dayanikli olacaktir. 
6.5.6.4. Kullanilacak isi yalitim malzemesi yangina dayanikli olacaktir. Bu dayaniklilik ilgili 
standartlara göre test belgesi tescil edilmis olarak belgelenebilecektir. Minimum olarak 
malzemenin DIN Standartlari’na göre yangin sinifi A olacaktir. 
6.5.6.5. Kullanilacak yalitim malzemesinin yogunlugu minimum 50 kg/m3, uygulama kalinligi minimum 
25 mm olacaktir. 
6.5.6.6. Isi yalitim malzemesi kanal dis cidarlarina, uygun fiziksel özellikte, toksik olmayan yapiskanli 
aski pimleri ile tutturulacak, tutturma islemini takiben birlesim hatlari kendinden yapiskanli 
aluminyum folyo bant çekilerek kaplanip tam sizdirmazliklari saglanacaktir. 
6.5.7. Armatür Izolasyon Ceketleri 
6.5.7.1. Isitma ve sogutma tesisatlarinda isi kaybi ve yogusmayi engellemek üzere, vana, pislik tutucu 
ve çek valflerin isil yalitim uygulanmasi gerekenlerinde, armatür izolasyon ceketleri 
kullanilacaktir. 
6.5.7.2. Armatür izolasyon ceketleri, iç ve dis yüzeyleri 250 °C’ye dayanikli silikonla kaplanmis cam 
kumasindan imal, içinde 750 °C’ye dayanikli, bünyesinde karbon veya hidrojen içermeyen, 
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kolay demonte olabilen, yapiskan fermuarli ve iki ucunda sikma ipleri bulunan tip olacaktir. 
6.5.7.3. Izolasyon cekelerinin isi yalitim özellikleri yeterli seviyede olacak, ceket kalinligi yeterli 
kalinlikta olacak, imalatçi ceketlerin isil performansini uygulanacak yerler için özel olarak 
inceleyerek ceketlerin uygun isi yalitim özelliginde oldugunu belgeleyecektir. 
6.5.7.4. Izolasyon ceketleri kullanim yerlerine göre boru yalitimli, tek tarafli boru yalitimli ve çift tarafli 
boru yalitimli olabilir. 
6.5.8. Boru Support Izolasyonu Uygulamalari 
6.5.8.1. Isitici ve sogutucu akiskani tasiyan boru hatlarinda, boru ile konsol arasindaki isi transferini 
keserek, borudan isi kayiplarini azaltmak, boruyu sabitlemek ve borulardan titresim yoluyla 
ses geçisini engellemek üzere, idarece uygun ve gerekli görülecek yerlerde, uygun izolasyon 
özelliklerini sahip özel imalat boru supportlari kullanilacaktir. 
6.5.8.2. Boru support izolasyonu, iç kismi basinca dayanikli poliüretan köpük, üzerinde elastometrik 
kauçuk köpügü bulunan supportlar ile yapilacaktir. 
6.5.8.3. Bu çesit izolasyonda kullanilacak elastometrik kauçuk köpügün isi iletim katsayisi 0°C’de 
maksimum 0.036 W/m.K, 20 °C’de maksimum 0.038 W/m.K olacaktir. 
6.5.8.4. Bu çesit izolasyonda kullanilacak elastometrik kauçuk köpügün su buhari geçirgenlik direnci 
DIN Standartlari’na göre minimum 7 olacaktir. 
6.5.8.5. Bu çesit izolasyonda kullanilacak poliüretan köpügün isi iletim katsayisi DIN Standartlari’na 
göre maksimum 0.030 W/m.K olacaktir. 
6.5.8.6. Bu çesit izolasyonda kullanilacak poliüretan köpügün su buhari geçirgenlik direnci DIN 
Standartlari’na göre minimum 100 olacaktir. 
6.5.8.7. Bu çesit izolasyonda kullanilacak poliüretan köpük sürekli isletmede 100 °C ye dayanikli 
olacaktir. 
6.5.9. Yeraltindaki Tesisatin Korozyona Karsi Izolasyonu 
6.5.9.1. Tasarimda öngörülen ve/veya idarece istenen yerlerde, yeraltindaki tesisatin korozyona karsi 
izolasyonu, kurum, kir, pas ve tozdan arinmis boru yüzeylerine, çabuk kuruyan, korozyon 
bantiyla uyumlu primer astar tatbik edikdikten sonra, üç katli, iki yüzü plastik bitül kapli, 
ortasinda polietilen tampon tabaka bulunan, korozyon önleme bantinin sarilmasi ve bu 
takiben, üzerine iki katli, bir yüzü plastik butil kauçugu ile kapli, ortasinda polietilen tampon 
tabaka bulunan korozyon önleme bantinin sarilmasi ile yapilacaktir. 
6.5.9.2. Kullanilcak yalitim malzemesi DIN Standartlari’na göre imal edilmis olacak, yeterli çekme 
gerilimi ve kirilma deformasyonu karakteristiklerine haiz olacaktir. 
6.5.9.3. Kullanilacak yalitim malzemesi –10 °C ile 75 °C arasindaki isletme sicakliklarina dayanikli 
olacaktir. 
6.5.10. Kanallarda Yangina Dayaniklilik Arttirici Izolasyon  Uygulanmasi 
6.5.10.1. Tasarimda öngörülen ve/veya idarece istenen yerlerde, klima kanallarinin yangin anindaki 
deformasyonunu geciktirmek ve engellemek amaciyla, yangina dayanikliligi arttirici plakalar ile 
izolasyon uygulanacaktir. 
6.5.10.2. Kullanilacak malzeme, çelik aski çubuklar ve delikli profil traverslerden olusan bir asma 
konstrüksiyon üzerine, çift kat olarak uygulanan, BS Standartlari’na ve DIN Standartlari’na 
uygun olarak minimum 30 dakika yangina dayaniklilik saglayabilen, direkt olarak 
boyanabilen, uygulama aninda ufalanmayan, tozlanmayan, asbest içermeyen, yanmaz cam 
elyafi takviyeli, iki yüzü cam tülü kapli alçi esasli plakalardan mütesekkil olacaktir. 
6.5.10.3. Kullanilacak malzeme minimum olarak DIN Standartlari’na göre A1 sinifina girecek sekilde 
yangina dayanikli olacaktir. 
6.6. Macunlar ve Yapistiricilar 
6.6.1. Birinci sinif yapistiricilar, pamuklu bezin lifli izolasyon malzemelerine yüzü veya tersi gelecek 
sekilde sarilmasina ve kenarlarinin sizdirmazligina uygun olacaktir. 
6.6.2. Ikinci sinif yapistiricilar lifli izolasyon malzemesinin metal yüzeylere yapistirilmasina uygun 
olacaktir. 
6.6.3. Birinci sinif yapistiricilarin parlama noktasi 43 °C’tan ikinci sinif yapistiricilarin parlama noktasi 
ise 27 °C’ta yüksek olacaktir. 
6.6.4. %85 magnezya içeren magnezya macunu çalisma sicakligi 315 °C’a kadar olan sicakliklar, 
son kat için uygun olan madeni yünlü macunlar ise 649 °C’a kadar olan sicakliklar için 
kullanilacaktir. 
6.6.5. Tüm yapistirici malzemeler ve macunlar, tüm izolasyon malzemeleri, kaplamalr yangina karsi 
NFPA Standartlari çerçevesinde uygun dayaniklilikta olacaklardir. Nem veya rutubet etkisi ile 
yangina dayaniklilik özelliklerinde meydana gelen bozulmalar kabul edilmeyecektir. 
7. YANGINDAN KORUNMA TESISATI 
7.1. Genel Tanimlar 
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7.1.1. Müteahhit, sözlesme imza tarihinden itibaren idare tarafindan belirlenecek belirli bir süre 
içerisinde, NFPA (National Fire Protection Agency - USA) yetki belgesine sahip yurtiçi veya 
yurtdisi bir ihtisas firmasina, idare istek ve mutabakati dogrultusunda sulu yangin söndürme 
sistem projelerini ve gerekli tasarim dokümantasyonunu; ya mevcut projeleri kontrol ve revize 
ettirerek ya da yeniden hazirlatarak onaylatacaktir. Bu sirada diger mekanik ve elektrik tesisat 
projeleri ile dekorasyon projeleri arasindaki uygunluk koordinasyonu da Müteahhit tarafindan 
gerçeklestirilecektir. 
7.1.2. Anilan sulu yangin söndürme projeleri ve tasarim dokümanlari, gerekli tüm detay çizimleri, 
hidrolik hesaplari, ebatlandirmalari, borulama güzergahlarini, sprinkler basligi yerlesimlerini, 
ekipman boyut yerlesimlerini ve komple yangindan korunma sisteminin bütün cihaz ve 
ekipman özellikleri ile birlikte, elektrik güç ve kontrol sistemlerimi içerecektir. 
7.1.3. Ana tasarim projelerine dayali olarak fiili uygulama detay resimleri (shop drawings) Müteahhit 
tarafindan, is programina uygun sekilde, diger tesisat ve insaat faaliyetleri ile koordineli olarak 
hazirlanacak ve idareye onaylatildiktan sonra uygulamaya geçilecektir. 
7.1.4. Bütün boru tesisati tamamlandiktan, test ve kabul ediledikten sonra, fiili yerlesim ve tesis 
seklini gösterir ‘as-built’ projeler hazirlanarak yeteri kadar nüshasi ile birlikte idareye 
verilecektir. 
7.1.5. Bütün yangindan korunma sistemi palnlandiktan, test ve kabul edildikten sonra, kurulmus tüm 
sistemlerin isletme ve bakim kilavuzlari paket halinde hazirlanarak idareye teslim edilecektir. 
7.1.6. Sistemlerde kullanilan tüm ekipman ve parçalarin test belgeleri, standartlara uygunluk 
belgeleri, ve garanti belgeleri, isin bitiminde dosyalanarak eksiksiz olarak idareye teslim 
edilecektir. 
7.1.7. Bu sartnamede verilen tanimlar ve cihaz özellikleri, tasarim dokümanlarina ve kesif 
spesifikasyonlarina ek olarak yapilacak islerin genel mahiyetini tarif etmektedir. Burada 
tanimlanan bazi teçhizata nihai tasarimda gerek görülmedigi takdirde, tasarim 
dokümanlarinda öngörülen sistemler ve teçhizat esas alinacak, sartname öngörülen techizat 
için geçerli olacaktir. Burada verilenler ile kesif spesifikasyonlari ve/veya tasarim dokümanlari 
arasinda herhangi bir ikilem söz konusu oldugunda, Idare’nin karar ve onayina göre haraket 
edilecektir. Idare’nin lehine olan çözümler tercih edilecektir. 
7.2. Standartlar 
Tüm tasarim hesaplari ve revizyonlarinda, malzeme ve ekipman seçimlerinde, uygulamada, 
sistem imalat ve montajinda, isletmeye alma çalismalarinda asagida belirtilen yerel 
sartnameler, satndartlar ve dokümantasyon esas alinacak, sistemlerin kabulünde kriter kabul 
edilecektir. 
Bayindirlik Bakanligi ‘Yapi Isleri Makina Tesisati Genel Teknik Sartnamesi’ 
Türk Standartlari 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartlari 
ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartlari 
NFPA ( National Fire Protection Agency) Standartlari, öncelike 
NFPA 10-11-11A, NFPA 11B, NFPA 12, NFPA 12A, NFPA 13, NFPA 14, NFPA 
15, NFPA 17, NFPA 19A, NFPA 19B, NFPA 20, NFPA 22, NFPA 24, NFPA 26, 
NFPA 59A, NFPA 70, NFPA 71, NFPA 72A, NFPA 72B, NFPA 72C, NFPA 
72D, NFPA 72E, NFPA 73, NFPA 75, NFPA 96, NFPA 101, NFPA 204 nolu 
Bültenler Istanbul Belediyesi Itfaiye Nizamnameleri 
Yukarida belirtilen standartlarda, çözüm ve uygulamalara yönelik ikilimler oldugunda, Idare’nin 
lehine olacak sekilde, Idare’nin onay verdigi standart esas alinacaktir. 
7.3. Sistem Tanimlari 
7.3.1. Boru Tesisati 
7.3.1.1. Genel Tanimlar 
7.3.1.1.1. Yangin pompalama sisteminde, yangin dolaplari devrelerinde ve otomatik sprinkler 
sisteminde, NFPA 13, Section 3-1’e göre ve 1200 kPa basinca dayanikli siyah çelik borular 
kullanilacaktir. 
7.3.1.1.2. Yeralti boru tesisatinda, NFPA 24’e uygun mekanik irtibatli dökme demir borular, bina disi 
yeralti hidrant boru tesisatinda ilgili Türk Standartlari’na uygun yüksek basinçli PVC boru ve 
temper döküm adapterleri veya montajdan sonra zift ve jüt kaplanmis ve katodik koruma 
uygulanmis siyah boru ve irtibat parçalari kullanilacaktir. 
7.3.1.2. Fittingsler 
7.3.1.2.1. Aksi belirtilmedikçe bütün fittingsler 65 °C sicaklik ve 1200 kPa çalisma basincina uygun 
olacaktir. 
7.3.1.2.2. Flans contalari, 1.6 mm’den ince olmayacak ve her birlestirmede bir tek conta kullanilacaktir. 
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7.3.1.2.3. Disli birlestirmelerde teflon bant veya kabul edilecek esdeger bir metod kullanilacaktir. 
7.3.1.3. Kaynakli Birlestirmeler 
7.3.1.3.1. Kaynak yerleri ve kullanilacak kaynak fittingsleri fiili uygulama detay projelerinde (shop 
drawing) belirtilecektir. 
7.3.1.3.2. Bütün kaynak fittingsleri ASTM A-234 WPB Standarti’na uygun olacaktir. 
7.3.1.3.3. Kaynak fittingsleri dövme çelik olacaktir. 
7.3.1.3.4. Kaynak flanslari ‘welding neck type’ olacaktir. 
7.3.1.3.5. Ana geçis ve bransman çapi birbirine esitse baglantilarda ‘T’ parçasi kullanilabilecektir. 
7.3.1.3.6. Bransman çapi ana geçis çapindan bir veya iki ebat küçükse, fabrikasyon ‘T’ parçasi 
kullanilacaktir. 
7.3.1.3.7. Boru tesisatinda tüm kaynakli birlestirmeler ‘alin kaynagi’ olarak yapilacak ve kaynak 
islemlerinde bazik elektrot (düsük hidrojen elektrodu) kullanilacaktir. 
7.3.1.3.8. Her ölçü ve açidaki dirsekte, dikissiz çelik çekme dirsek kullanilacaktir. Iki borunun açili 
birlesimi sureti ile dik veya farkli açili dirsek teskili yasaklanmistir. 
7.3.1.3.9. Ana borudan iki ebattan dana küçük bransman ayrilmalari için, ‘veldolet’ kullanilarak 
bransman ayrilmasi yapilabilecektir. Zaruri hallerde idare onayi alinarak iki veya bir çap küçük 
ayrilmalari için de ‘veldolet’ kullanilabilecektir. 
7.3.1.3.10. Kaynakçilar, sertifikali boru veya basinçli kap kaynakçisi olacaklardir. 
7.3.1.3.11. Türk Loydu,ABS, Tüpras veya Petkim kalite kontrol departmanlari tarafindan verilmis ve üç 
yildan daha eski tarihli olmayan sertifikalar geçerli olacaktir. 
7.3.1.4. Flanslar 
7.3.1.4.1. Valfler ve diger nihai birlestirmelerde 50 mm ve daha küçük çaplar için demirden pirinçe 
geçisi saglayacak yarim veya tam düz (alin contali) rakorlar kullanilacaktir. 
7.3.1.4.2. 65 mm ve daha büyük çaptaki valfler ve diger nihai birlestirmelerde flans kullanilacaktir. 
7.3.1.5. Askilar ve Supportlar 
7.3.1.5.1. Aski ve support yer ve detaylari shop-drawinglerde belirtilecektir. 
7.3.1.5.2. Aski ve supportlar, boru sistemini güvenli ve saglam bir sekilde tasiyacak ve destekleyecek 
özelliklerde ve idarenin kabul edecegi özel ve en gelismis numunelerine uygun olacaktir. 
7.3.1.5.3. Aksi belirtilmedikçe aski çubuk ebatlari asagidaki sekilde olacaktir. 
Boru Çapi Minimum Çubuk Çapi 
25 ila 32 φ mm 10 φ mm 
40 ila 50 φ mm 10 φ mm 
65 ila 90 φ mm 15 φ mm 
100 ila 125 φ mm 18 φ mm 
150 φ mm 20 φ mm 
200 ila 300 φ mm 23 φ mm 
Çubuklar, sadece baglanti kisimlari normal ayar yapmaya yetecek kadar vidali ve tek parçali 
olacaktir. Kisa çubuklarin birbirine eklenmesi yasaktir. 
7.3.1.5.4. Boru askilari yerlestirmeleri NFPA 13 Section 3-14’e uygun olacaktir. 
7.3.1.5.5. Bütün askilar, yapinin çelik elemanlarina veya beton bloklarina saglam bir sekilde 
irtibatlandirilacaktir. Bina sarkinti ve desteklerine ve herhangi bir ahsap elemana baglantiya 
izin verilmeyecektir. 
7.3.1.5.6. Bütün support ankrajlari beton konstrüksiyona beton dökülmeden önce dikkatlice 
yerlestirilerek ankre edilecektir. Ahsap, kursun veya plastik takozlara müsaade 
edilmeyecektir. 
7.3.1.5.7. Düsey boru geçisleri, kolonlarin düsey ve yanal hareketlerini önleyecek sekilde, çelik 
kelepçe veya kolyelerle desteklenecektir. 
7.3.1.5.8. Sistem faaliyete geçtiginde su koçu ve hava vuruntulari altinda yatay ve düsey hareketlere 
meydan vermemek üzere supportlar gerekli çelik konstrüksiyon desteklerle takviye edilecektir. 
7.3.1.6. Boru Geçis Kiliflari (Sleeve) 
7.3.1.6.1. Borularin bütün yapi elemanlarindan geçislerinde çelik borudan mamül sleeveler 
kullanilacaktir. Bütün sleeve’ler beton dökümünden önce yerleri ve kotlari dogru ayarlanarak 
kaliplara yerlestirilecek ve içerisinde kalmasi saglanacaktir. Bu mümkün olmadigi takdirde 
yapi elemanlarina açilacak geçitlere sonradan uygun sekilde yerlestirilerek çevresi 
betonlanacaktir. 
7.3.1.6.2. Sleeve borusu çaplari 100 φ mm ve daha küçük borular için iki büyük çapta, 100 φ mm’den 
daha büyük borular için bir büyük çapta olacaktir. 
7.3.1.6.3. Yangin zonalari duvar ve döseme geçis sleeve’lerinde, boru ile sleeve arasinda, ergime 
noktasi 1200 °C’den daha düsük olmayan yanmaz mineral yün malzemesi uygun bir metodla 
sikistirilarak hava sizdirmazligi saglanacaktir. 
7.3.1.7. Kep ve Tapalar 
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Boru tesisatinin bütün agizlari, insaat süresince, uygun malzemeden kepler tikaçlar veya kör 
flanslarla kapali durumda muhafaza edilmelidir. 
7.3.1.8. Drenaj Tertibati 
Tesisat mümkün oldugu kadar gerektiginde dogal meyille bosaltilmaya müsait olmalidir. 
Bosaltmanin mümkün olmadigi yerler mevcutsa (kolon diplerinde, yatay tesisatin düsük 
seviyede kalan kisimlarinda) buralara drenaj valfleri konacaktir. Drenaj valfleri, pirinç gövdeli 
globe veya köse tipi yükselen milli valfler olacaktir. 
Drenaj ihtiyaçlari NFPA 13’e göre belirlenecektir. 
7.3.2. Valfler 
7.3.2.1. Gate valfler, normal olarak kapatmak veya açmak için; globe ve köse tipi valfler kisma ve debi 
regülasyonu için kullanilirlar. 
7.3.2.2. Bütün valfler, erisilebilir ve kolaylikla servis yapilabilecek yerlerde bulunacaktir. 
7.3.2.3. Valfler asagida belirtilen çalisma basinçlarina uygun standart konstrüksiyona sahip olacaktir. 
Gate valfler 1200 kpa standart 
Globe valfler 1400 kpa standart 
Köse valfleri 1400 kpa standart 
Check valfler 1400 kpa standart 
7.3.2.4. Gate valfler, yükselen milli tipte olacaktir. 50 φ mm ve daha küçük çaplar için disli tipte olacak 
ve gövde ve iç aksam yerlerine göre pirinç veya bronzdan mamül olacaktir. 65 φ mm ve daha 
büyük çaplar için flansli, tiji distan vidali ve boyunduruklu tip olacaktir. Gövdesi dökme demir, 
iç aksami pirinçten mamül ve seat halkalari degistirilebilir tipte ve gövdeye vidali olarak tesbit 
edilmis olacaktir. 
7.3.2.5. Global valfler yükselen milli tipte olacaktir. 50 φ mm ve daha küçük çaplar için disli tipte 
olacak ve gövde ve iç aksami yerlerine göre pirinç veya bronzdan mamül olacaktir. Valf 
seatleri ve oturma diski yenilenebilir tipte olacaktir. 65 φ mm ve daha büyük çaplar için flansli 
tipte olacaktir. Gövdesi dökme demir, iç aksami pirinçten mamül olacaktir. 
7.3.2.6. Köse valfleri yükselen milli tipte olacaktir. 50 φ mm ve daha küçük çaplar için disli tipte olacak 
ve gövde ve iç aksam yerlerine göre pirinç veya bronzdan mamül olacaktir. 
7.3.2.7. Çek valfler 50 φ mm ve daha küçük çaplar için, disli tipte olacak ve gövde ve iç aksam 
yerlerine göre pirinç veya bronzdan mamül olacaktir. Çapraz (içten menteseli) tipte kendinden 
ayarli diskli, mükemmel sizdirmaz yatakli olacak ve kesit tam açildiginda tahditsiz akis 
saglayacaktir. 65 φ mm ve daha büyük çaplar için flansli tipte olacaktir. Gövdesi dökme demir, 
iç aksami pirinçten mamül olacaktir. 
7.3.3. Alarm Çek Valfler 
7.3.3.1. Kesin yerleri, sayilari ve çaplari onayli “sulu yangin söndürme” projelerinde belirlenecektir. 
Yangin pompa istasyon mahallinde ve özel yangin sistemi kollektör çikislarinda tertiplenmek 
ve idarece onaylanacak firma mamülü olmak üzere; 
Dis saha yangin hidrant hatti 
Dahili yangin dolaplari hatti 
200 φ mm’ye kadar herbir sprinkler besleme hatti 
için ayri birer, “Degisken Basinçli Alarm Çek Valf” tesis edilecektir. 
7.3.3.2. Kuru borulu sistem için ise islak kollektörden tahsis edilen ayri bir hat üzerinde ve kuru 
sistem zone baslangicinda tesis edilecektir. 
7.3.3.3. Üzerinde pislik toplanmasini önlemek üzere klapesi neopren kapli olacak ve yataklar 
pahlanmis olacaktir. Alarm çek valf, geciktirme hücresi ve su motor gonk’undan baska bütün 
iç aksam ile de donatilmis olacaktir. Ana drenaj sistemini ve gereken basinç göstergelerini de 
ihtiva edecektir. 
7.3.4. Kuru Borulu Sistem 
7.3.4.1. Donma tehlikesine maruz isitilmayan mahallerdeki sprinkler tesisati kuru borulu sistemle 
tesis edilecektir. Sistemin kuru borulu kismi hava basinci altinda tutulmakta ve herhangi bir 
sprinkler faaliyete geçtiginde hava basinci aniden düserek, özel kuru sistem alarm valf düzeni 
vasitasi ile sisteme ani ve yeterli su gönderimi baslar. Sprinkler boru sistemi herhangi bir 
aksiyondan sonra tamamen bosaltilabilecek sekilde düzenlenecektir. 
7.3.4.2. Kuru borulu alarm valf sistemi düsük basinç diferansli tip kuru boru valfi ile ani bosaltmali 
alarm valf kombinezonundan olusacaktir. Bu valf kombine zonu, merkezi bir basinçli hava 
sistemi tarafindan kesintisiz ve güvenli bir sekilde beslenecektir. Herhangi bir cüzi hava 
kaçaginda valf orifisinden geçen hava sistem ikmalini saglayarak basinç düsmesini önler. 
Hava kaçagi (bir sprinkler açma mertebesinde) önemli boyutlara çikarsa orifisden geçebilen 
hava basinç düsmesini önleyemez ve sistem faaliyete geçer. 
7.3.4.3. Kuru borulu sistem basinci ile pilot boru basincini izlemek için kuru boru valfi ile ani bosaltma 
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valfinin her ikisi için birer “pressure switch” tesis edilecektir. Ayrica sistemdeki muhtemel 
aksaklik sartlarinin merkeze nakledilmesi için ilave birer “pressure switch” daha 
kullanilacaktir. “Pressure switch”ler tek kutup çift yönlü (TKÇY) kontakli olacaktir. Anilan 
switch ve transsmitterlerin birbirleri ve yangin alarm sistemi ile irtibatlari saglanacaktir. 
7.3.5. Alarm ve Supervisory Cihazlari 
Yangin alarm merkezine ve Building Management sistemine gerekli sinyalleri vermek üzere 
tesis edilecektir. 
7.3.5.1. Alarm “flow switch”leri kesin yerleri ve sayilari onayli projelerde belirlenecektir. Yapraklari, 
takilacagi boru kesitini yeteri kadar kapayacak ve asgari bir su akisini dahi (boruda herhangi 
bir direnç artisina neden olmadan) hissedebilecek özellikte olacaktir. 
7.3.5.2. Her müstakil yangin zonunda yangin dolaplari devresi girisine ve sprinkler devresi girisine birer 
adet monte edilerek o devrede bir su kullanimi (dolayisiyla yangin söndürme) baslangiç ve 
devamini yangin alarm ve building management sistemlerine iletecektir. 
7.3.5.3. Valf Monitor switch’leri kesin yerleri ve sayilari onayli projelerde belirlenecektir. 
7.3.5.4. Yangin dolap valfleri disinda sorumlu personelden baskalarina da açik mahallerdeki bütün 
yangin valflerine, saftlarda, asma tavan arasinda ve benzeri gözden uzak yerlerdeki bütün 
yangin valflerine, pompa ve makina daireleri gibi sorumlu personelden baskasinin 
giremeyecegi mahallerdeki yangin valflerinden gerekli görülenlerine valf monitor switch’I 
takilacak ve kapali durumdaki valflerden yangin alarm sistemine sinyal iletilecektir. 
7.3.6. Manometreler 
7.3.6.1. En az 90 mm çapinda ve 0’dan 2000 kpa’la kadar taksimatli olacaktir. 
7.3.6.2. Muslugu ve gerekli hallerde uygun sifonu ile birlikte monte edilecektir. 
7.3.7. Yangin Dolaplari (Yangin Hortum Istasyonlari) 
7.3.7.1. Onayli projede belirtilen yerlere shop-drawing detaylarina göre monte edilecektir. 
7.3.7.2. Numunesi idarece begenilip onaylanmis, kaseti DKP saç pres konstrüksiyonlu ve firin boyali, 
hortum tasiyicisi rafli tipte olacak ve asagidaki ekimanlari ihtiva edecektir. Dolap ve içerdigi 
tüm ekipmanlar TSE ve Istanbul Belediyesi Itfaiye Standartlarina uygun olacak ve valf boru 
hortum kaplini gibi teçhizatin vida disleri ve kavrama karsiliklari Ankara Belediyesi Itfaiyesi’nin 
kullandiklari ile ayni olacaktir. Yangin dolaplari ana besleme hatti 65 φ mm’den küçük 
olmayacak ve 50 φ mm’lik bransman boyu minimumda tutulacaktir. 
7.3.7.3. 1 adet yari otomatik hortum valfi mafsalli tasiyici mesnedi dolap kasasina saglam ve hortumlu 
raf agirligi hiçbir sekilde valf ve baska teçhizata intikal etmeyecek sekilde, tesbit edilmis 
olacaktir. 
7.3.7.4. 1 adet 2” lik özel hortum rafi nipeli (polisajli krom kaplamali) 
7.3.7.5. 1 adet 2” lik hortum valfi 2000 kpa standardinda, köse tipi (ve polisajli krom kaplamali) 
7.3.7.6. 1 grup 30 m (eksiz) uzunlugunda, sentetik ve içten takviyeli 2000 kpa standardinda yangin 
hortumu) 
7.3.7.7. 2 adet özel hortum coupling’I (polisajli krom kaplamali) 
7.3.7.8. 1 adet ayarlanir nozullu, özel hortum lansi, (polisajli krom kaplamali) 
7.3.7.9. 1 adet tasinabilir tipte, 5 kg’iik kuru tip yangin söndürücü 
7.3.8. Bina Disi Itfaiye Besleme Düzeni 
7.3.8.1. Sulu yangin söndürme sisteminin yangin dolaplari ana besleme hattina; pompa istasyonu ana 
yangin kollektörü çikisindan veya (P istasyonu bina disinda ise) bina girisinde uygun bir 
bölümünden, irtibatlandirilmis ve bu sistemin yangin pompa istasyonundan baska disardan 
itfaiye tarafindan da beslenmesine imkan verecek özel bir düzen yapilaaktir. 
7.3.8.2. Itfaiye besleme tertibati, binanin itfaiye araçlarinin en kolay ve güvenli sekilde yanasabilecegi 
bir bölümünde tesis edilecektir. 
7.3.8.3. Ikiz kaplinli besleme tertibatinin bina içinde kalan kisminda özel bosaltmali bir çek valf düzeni 
bulunacaktir. Çek valfle bina içi tesisat tarafindan basinçli yangin sistemi suyu kaçaksiz 
olarak muhafaza edilirken, donma riskine maruz bina disi) ikiz kaplin tarafi otomatik olarak 
bosalacaktir. (Itrafiye beslemesi ve bu yönde su akisi basladiginda tahliye agzi otomatik 
olarak kapanacaktir.) 
7.3.8.4. Ikiz kaplin bloku, araçlarinin yanlis manevrasindan zarar görmeyecek sekilde korunmus bir 
bölgede tesis edilecektir. Kaplin agizlari Istanbul Belediyesi Itfaiye hortum kaplin karsiliklari ile 
ayni olacak ve özel kaplin sapkalari ile korunacaktir. 
7.3.8.5. Bina içi yangin dolaplari ana besleme hatti irtibat nokasinda ana yangin sisteminden gelen 
kolda düsük dirençli özel bir “geri akis önlme valfi” tesis edilecektir. 
7.3.9. Sprinkler Test Tertibatlari 
Herbir yangin zone’undaki otomatik sprinkler ana hat sonlarina (uzmanlarin zaruri görecegi 
bazi kritik tali hat sonlarina da) dizayn projelerinde ve shop-drawing’lerde gösterilen yerlerde 
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inspector test tertibatlari tesis edilecektir. Tertibatlar bir test valfi, bir sight glass ve bir tanitim 
plakasi ile teskil edilecektir. 
7.3.10. Sprinkler Basliklari 
7.3.10.1 Ilgili bütün tesisat; onayli dizayn projeleri ve shop-drawing’lere, NFPA kurallarina, Türk 
Standartlari’na ve Istanbul Belediyesi Itfaiye Nizamnamelerine ve isbu sartname esaslarina 
göre yapilacaktir. Sprinkler basliklari, idare ile mutabik kalinarak seçilen ve onayli shop 
drawing’lerde belirtilen tiplerde temin ve monte edilecektir. 
7.3.10.2 Herbir sprinkler bransman borusu 1” çapinda olacaktir. Bransman sonlarinda sprinkler çapina 
geçiss, redüksiyonlu mansonla saglanacaktir. (düz manson arti tapa redüksiyonlu baglanti 
kullanilmayacak, ve sprinkler dogrudan redüksiyonlu mansona monte edilecektir. Asma tavan 
ihtiyaçlari için ayar adaptörü kullanildiginda, sprinkler çapina indirgenmis kisminin uzunlugu 
10 cm’den fazla olmamalidir. 
7.3.10.3 Dizayn projelerinde ve shop-drawing’lerde özel zone’lar için belirtilecek farkli sicakliklar 
disinda, bütün sprinkler basliklari 65 °C sicaklikta açarak su püskürtecektir. 
7.3.11. Tamamlanmis Sistemlerin Testleri 
7.3.11.1. Bütün testlerin icrasi için gerekli her türlü malzeme, alet edavat ve personel müteahhit 
tarafindan saglanacaktir. 
7.3.11.2. Tamamlanan isler, idarenin saha kontrol teskilatina ve (idare önceden talep etmisse) sigortad 
sirketi yetkililerine bildirilecektir. Onlarin yetkili inspektörlerinin, sistem kontrol ve testlerinde 
hazir bulunmalari programlanarak saglanacaktir. 
7.3.11.3. Yangin boru tesisatinin, yangin dolap sebekesinin, sprinkler sebekesinin tamamlanan bütün 
bölümleri 1280 kPa’da en az iki saat süre ile hidrostatik basinç testine tabi tutulacaktir. Her 
bir testin sonuçlari düzenlenen bir “data sheet”te belirtilecektir. 
7.3.11.4. Test sonucu ortaya çikan bütün hatalar, müteahhit tarafindan, kot ve standartlarin müsaade 
ettigi uygun metodlarla onarilacaktir. Boru tesisat eleman kaçaklari sadece vida veya 
flanslarin sikistirilmasi, fitting ve/veya contalarin degistirilmesi sureti ile giderilecektir. 
Kalafatlama ve benzeri islemler kullanilmayacaktir. 
7.3.11.5. Duvarlardan, bloklardan, sleev’lerden geçen borularin bu bölgeleri tesisat tamamlanmadan 
ayrica test edilecektir. Onarim gerekiyorsa bunlar yukarda spesife edildigi sekilde ve idare 
yetkililerinin huzurunda yapilacaktir. Yeniden test yapildiktan ve sonuçlar olumlu görüldükten 
sonra bu anilan kisimlar örtülebilir. 
7.3.11.6. Bütün kaynakli birlestirmelere, yukaridaki testlerden baska “basinç altinda çekiçleme ile sok” 
testi uygulanacaktir. Statik basinç testi basarili görüldükten sonra, uygulanabilir bir code’a 
(örnegin U.S.A.S.B31.1) göre (statik test basinci uygun mertebeye azaltildiktan sonra, 
kaynak dikislerinin usülüne göre çekiçlenmesi suretiyle) çekiçleme sok testi yapilacaktir. 
Ortaya çikabilecek kaynak hatalari, yine Code ve Standartlarin öngördügü usüllerle onarilacaktir. 
7.3.12. Ani Bosaltma (Flushing) ve Temizleme 
NFPA 13 Standartlari’na göre bütün su tasiyan yangin boru hatlarina flushing ve temizleme 
islemi uygulanacaktir. Sulu yangin söndürme boru sistemine, en üst noktalardan en alt noktalara dogru 
akacak sekilde temiz su ile flushing islemi yapilacaktir. Bosalan suda renk bozuklugu 
görülmeyinceye ve temiz su gelinceye kadar borulardaki su hizi en az 1 m/sn mertebesinde 
tutularak temiz su ile beslemeye ve bosaltmaya devam edilecektir. 
7.3.13. Yangin Hidrantlari 
Yangin hidrant sistemi, onayli dizayn projesi ve ilgili shop-drawing’lere göre tesis edilecektir. 
Hidrantlar, ilgili Türk Standartlari’na uygun olacak ve kaplin agizlari Istanbul Belediyesi Itfaiye 
hortum kaplin karsiliklari ile ayni olacak ve özel kaplin sapkalari ile korunacaktir. 
7.3.14. Paket Yangin Pompa Istasyonu 
7.3.14.1. Sulu yangin söndürme sistemini öngörülen basinç limitleri içinde beslemek üzere, ana yangin 
suyu deposu ile ana dagitim kollektörü arasinda bir paket yangin pompa istasyonu tesis 
edilecektir. 
7.3.14.2. Istasyon müsterek bir sasi üzerinde tertiplenmis gerekli sayida ana pompa, gerekli sayida 
jockey pompa, gerekli valfler, dahili borular, elektrik kumanda cihazlari ve tablosu ve elektrik 
kablo tesisatindan mütesekkil ve asagidaki karakteristiklere sahip olacaktir. 
7.3.14.3. NFPA 20 Standartlari ve BS5306 Standartlari sartlarini karsilayacaktir. 
7.3.14.4. Pompa isteasyonu, kontrol ve kumanda tablosu, su sizdirmaz konstrüksiyonda, ana kesici ve 
ana sigortalari, yardimci stop anahtarini, termik magnetik koruyuculu motor, starterlerini, asiri 
akim koruyucularini, manuel otomatik seçme anahtarini, çalisma termik açma ve ariza sinyal 
lambalarini, basinç göstergelerini ve gerekli alarm kontaklarini (yangin alarm sistemi ile 
irtibatlandirilmak üzere), pressure switch, sistem basinci düstügü zaman önce jockey 
pompayi, daha da düstügü takdirde ana yangin pompalarini sirayla çalistirmak üzere kontrol 
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kumanda tablosuna sinyal göstermek üzere kablo irtibatlari da yapilms olarak, pompa giris 
çikis valfleri, pompa çek valfleri ve ana giris ve çikis devresi çaplarinda çalisma basinç ve 
sartlarina uygun klasta birer adet esnek boru kaplinine haiz olarak temin edilecektir. 
7.3.14.5. Pompalar, sistem için gerekli debi ve basinç sartlarini saglamak üzere seçilmis olacaktir. 
7.3.14.6. Pompalar asagidaki konstrüksiyon karakteristiklerine sahip olacaktir : 
Idare tercihine göre; ya “split tip” pompa salyangozu mil ekseninden geçen yatay düzlem 
boyunca iki parçaya ayrilabilir tipte ve elektrik motoruna paslanmaz çelikten mamül elastik 
kavrama ile direkt akuple yangin pompasi, yahut “Close-Couple tip” pompa klasik 
salyangozlu, fani elektrik motor miline kavramasiz direkt akuple monoblok yangin pompasi 
salyangoz ve gövde, dökme demir, labirent ve sizdirmazlik ringleri bronz salyangoz 
bushingleri, salmastra kutusu saft üstü itecek veya açiklik parçalari bronzdn imal edilmis 
Fan, bronz ve statik, dinamik ve hidrolik olarak tam balansli, 
Saft, karbon çeligi veya paslanmaz çelik, saft sleeve’i bronzdan imal edilmis 
Salmastra, kutu burçlari ve itecegi bronzdan imal edilmis 
Pompa yataklari (7.3.14.2.1 için) gress yagli rulmali ve gresörlüklü 
Kavrama (7.3.14.2.1. için) flexible tipte ve paslanmaz çelikten imal edilmis 
Itibat agizlari, flansli Kaidesi, dökme demir drenaj kanalli 
olacaktir. 
7.3.14.7. Pompa özel teçhizati asagida beliritildigi gibi olacaktir: 
Asiri isinma önleme, sirkülasyon relief valfi 
Otomatik hava tahliyesi 
Çikis basinç göstergesi 
Giris basinç ve vakum göstergesi 
Pompa motor arasi, siçrama labirent diski 
Test valfi 
Elektrik motoru, gücü bütün asiri yüklenmelere uygun, yataklari agir hizmet tipi rulmanli ve 
yangin pompa code ve standartlarina tam uygun özelliklerde olacaktir. 


