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l lastaneınizın ihtiya9larından aşa&da cinsi vc miktarı yazllı oıın ıt)al ulımı 4734 §ayllı Kamu lhale KanrınuDlın
M8dde: 22 (Dogldan '|'emin) vöntemi ile satıll allnaçaktır, KDV tlariç birim liyatnı.ı hastanenliz §atınalma biriminc
gönderilmesi hususuİui
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satlnalma Blımi Aynnı.lı Bllgi |çin salnalma
Tlf 0 414 318930G- Dahiıi19465
Faks ]Cı414 318 94 23,0 414 318 94 65

Adres Adnan Mendeles Mah Turqul Özal Bulvarl No 17
63500 Akçakale/Şanlıılrfa
E mail satinalmaakcd@gmaı com
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AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
Jcncratiir Sismik Deprem §ensiirü Tcknik Şarlnınıc§i-l'cknik Özclliklcr

. Çılılnıı rı,llııjı {)clıckcılcı: (iiıişı l7{) l5()\l\t 5{)llz

. \lıııtl hr tlı ııkıııı çckiIi: _i{)ıı,\

. Akii kiıptı\iıc\i: l]\'l)( ] ]Ah

. Akü çalışnın (Sliıı(l by dl) siircsi:24 sıat

. Akü çek eıme iizc|liği: obmatik

. Çalışırıa tırtanı sıcaklığı; 0 ile +51.5'C arası

. Montai koırınıu: Vılayda 0'

. Akii tıyarı gcrilinıiI l I.85 VDC(t%S)

. l}tılıtılar: lli5nıııi lll(iııııı*90mırr

. Ağırlık: 2.7 Kg

. Kuru Koıılirk N/() - N/C: Asaıısör, Jcncri!ıiiı Elektrik. Yangın l)anosu vb
sislenrIerde kullaııılıııak üzere ıalep drrğrultıısundan Ek Konıak takı|ıııakıiıdır,

Giisterge ve Alarm İlzcllikleri
l)cprcnı ılaınıı: lşıklı qiisıcı-ıc ve sesli

Şchckc çallşılln gii\lcı!ıcsi: l|ıklı qiisıcrqc
 kii ç1llşnıı !ıir\ıc1,9uli : lşıkIı gii\tcruc
Akti t}o,ıuk vcvı ıclcr.iz: lşıklı giisıcı3c rc scsli. ('ılııızın (ı()nıatik ()laıitk vitııtıış (ıliı.ıuu ıkii
lcsli l gaİı boyutıciı ıckriüIlitnlr. l}tı süre ıarliııdı cgcr i|kiilcr l1.1l5V tizeriıı., çlkııı]|yor isc heİ
5 sn'de bir kez scsli tıyiırı vcrir vc lşıkll giisıcrg. iizcrindcki baıarya ledi yınır, \aİıdiiğü
ııiirünıir-
§.Vana arızası veya haı kopukluğu ikazı: Işıklı gö§ıer8e ve sesli. selenoid vaıra bobiniırde
arıza vcya vaııaya gidcn bağlanııda kopuklrık varsa cğer kapak üzerinde ışıklı 8ö§lergelerdeıl
S.Vana lcdi sürekli olarık yaırıp söırecek ve sıı'de bir kez sesli uyarı vereccklir.
Akii obnıatik şari ijlclliği.
Alnnıı reset iizclliğii l{csct hut()ııtı ilc nıanuc| ıılaıık,
Kapaırdıklaıı sonra Jarhe. lilrcşinı vs. ctkilcr ilc nı,ıııııi ckscni hozulsa ılıhi. ilk ptızisyona
dainnıcz- nranuel rc§cl cdilatıc kadar irlamı durunıııııtı korrır.
lır. Dtızer. Tren. Uçak. §ilindir vs. zeıniıri ıiırelebilcn araçların çalışııasııdan cıkilenıırez.
zcnriırin küılesel harekcıi ilc çalışır.
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