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Teknik Şartname
1.1-1elezon şertnımesi

]-lJelezon 26()0 meıre boyunda orijinal olnıalıdır.
2-Helezon biı ıarafi oyulmuş kama yeri olmalıdır.
3-1lelczıııı kömür senliğine ve ısıya dayanıklı olmalıdır
4-Helezon ınili 80mm olma!ıdır

(2)Termikli şı|ler şırtaıme
l-Termikli şlıer 380 volı ıeafize oima|ıdır.

2- Termikli şalıer on veya offaç kapa düğmesi olmalıdır
_] -Term jk li şlıcr 8 ile l 6 amper amsı güçıe olmalıdır-
(3)KolıtıkıÖr şırınıme
|-Kııııtalıiir 380 volt aç olmalıdır.

2-Kontaktör 3 kutuplu olmalıdır.

3-Kontaktör l O\l6 amper olmalıdır.

(4)He lezon şİrtnİme

l -He|ezon bilyeleri iki kulaklı olmalıdır.

2-flelezon bilye krcş meme|i o|malıdır.

3-1-Iclezon hilye mil sabiıleme vidaları olmalı<lır.

(S }'l'ermıını etre şrrınıEesi
l- l emıonıüğeler yandan çıkışlı olmalıdır.

2-Termometre % dişli olmaIıdır.

J-Termomeıreler lO ile I00 santigrat derece olmalıdır.
4- |'ermon.ı eıre yuvaılat olmalıdu.

(6) j\{ ıın o m etrc şı rlnımesl

l -Mon<.ımctre yandaı çıkışlı olmalıdır.

2_ \1OnOnle ireler {)- l0 bar olmalıdır.

\ 1 ai\4 .,
l

\/



] - \{on(tmeıreier yuVaİlak cılmalıdır.

(7)COnla şartnanıcsi

]-Conta 30() derece sıcaklığa dayanıklı olnıalıdır-

2-Contalaı tüplü olmalıdır.

3-Conta 300 ml ağıı|*ta olmaiıdıı.

(8)Kızan betonu şırtnıme§i
i -Kazan betonu ateşe dayanıklı olma|ıdır,

2-Beton öze| anıbalajlı iıava almayacak şekiItJc oinıalıtlır
j-lleton kimvasal senleşıirici li olmalıdır.

4-I]eton 1500 derece sıcaklığa dayanaklı olınalıdır.
(9)Helezon kaptini ve zinciri şırtnımesl
l-Helezon kaplini pimi çelik olmalıdır.

2-I"Ielezon zinciri iki kafalı olmalıdıı.

3-1le|ezon zinciri sekman takımı olmalıdıı.

( l0)Viılı şartnımesi

l . l-Vidalar 1,1 cnı o jmalıdır.

2- Vidalar çeIik paslanmaz o|mdıdır.

3-Vidalaı 24136 olmalıdır.

ü,l-.-,^J.,ü\ c ,t-

N,L^d,


