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slVl KLoR TEKNiK ŞARTNAMEsi

Akçakale devlet hastanesi su deposunda içme suyu ve kullanma suyu olarak
kullanılacaktır.

Sodyum hipoklorit (NAOC|)

Aktif klor içeriği (o/"15/16(m/v)

Kararlılık aktir klor içeriği (%(m/v)

Toplam klor içeriği (aktif klorun %70fazlası)

Naoh içeriği %0,7-7,t (m/v)

Na2co3 içeiği max (%0,a@lv|

Dansite(l7c) I,2O7 gr

Demir (fe) içeriği max 0,2 ppm

Tortu: yok

Görünüş: açık sarı, berrak

BAKllu ,Ri

j6, t,nt

A4



SU DEPOSU OTOMAT|K KLORLAMA CİHAZ|
TEKNİK ŞARTNAMESi

Uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin o.2-o.5 mg/L olmasını
sağlamalı.
klor değerlerinin kesintisiz ve sürekli olarak sağ|anması için otomatik klorlama
cihazı kullanılmalıdır.
klorlama cihazı, diyafram|ı çalışma prensibi sayesinde sıvı kloru bir noktadan
başka bir noktaya dozajlama yapar, transfer etmelidir.
Merkezi su sisteminde kul|anılaca ktır.

.sıvı k|or içme suyu dezenfektesinde kuIlanılabilecek saflıkta olacaktır.
içerisinde ağır metal ve zehirli madde ihtiva etmeyecektir ve belgelenecektir.
sıvı klor Devlet Tahlil laboratuarlarında tahIi| edildikten sonra şartnameyeuygun bu lun u rsa tes|im edilecektir.
Göze ve elle temastan kaçınılması için ambalaj üzerinde gerek|i etiketi
olma|ıdır.
yapılacak sistem ile sudaki serbest klor miktarı ppm cinsinden ölçülecek
ölçülen değer set değerine göre otomatik klor dozajı gerçekleştirecektir.
kalması için pislik tutucu ön filtre bölümü olmalıdır.
kontrol cihazının ekranında serbest klor değeri ppm cinsinden sürekli olarak
izlenebilmelid ir.
Amperometrik k|or probu bakır-platin uçlardan oluşmalıdır.Gerektiği
durumda bakır-platin uçlar çıkarı|abiImeli ve temizlenmelidır.ömrürıti
doldurması durumunda tüm elektrod değil sadece bakır-platin kısım çıkarılıp
değiştirilebilmelidir.
Bakiye klor elektrodun ölçüm aralığı 0-10 ppm olmalıdır ve ölçüm
hassasiyeti t 0.01 ppm olmalıdır.
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