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YANGlN ALGlLAMA SöNDÜRME S|STEM| BAKlM Ve SERVis TEKNiK SARTNAMESi

1. iHTiYAç, GEREKçE, GiRiş:
Bu şartname; 630 Adet Adreslenebilir optik dılman dedektörü, 40 Adet |sl dedektörü, 10 Adet Gaz
dedektörü, 40 Adet Yangln butonu,40 Adet Flaşörlü yangln sireni, 30 Adet izolatör modülü, 'lo Adet

Asansör kontrot modülü Ve 1 Adet'l2 Bölge|i \dreslenebilir Yangın santrali genel koşullar|nl, garanti

ve özel koşulları kapsar,

istemi 1ADET

3 _ BAKlM KAPsAMlNDA YAPlLAcAK işLEMLER:

ffi$daki periyodik
Baklm onarlm çallşmalarlnl yapacaktır.

MEKANiK BAKİM

1. YangIn Algılama Tesisatl ve Söndürme sisteminin bulunduğu mahalde baklmlarlnln yapllması

2. Proje ile şu andaki uygulamanln uygunluğunun kontrolü,

ELEKTRoNiK BAKlM

1. Kontrol panelinin, dedektörlerin in, bul)nlarln, sesli lşlkIl ikaz elemanlarlnln Ve kablo

hatlarınln yerlerinin deformasyona uğrayıp uğramadlklarln ln tespiti Ve fiziki olarak kontrolü,

2. Bu elemanlarln Uygulama projesi ile ş uandaki yerlerinin uygunlUğunUn kontrolü,

3. Ulaşım ve takip açlSından müdahale mkanlnln kontrolü,

4, solenoid Vananln pilot tüp üzerinden ;ökülerek dedektörlere duman Verilmesi suretiy|e çalüşlp

çallşmad|ğlnln yangln şartlar|nln sağ anarak kontrolü

5, DedektörIere duman Verildiği andaki ı,anel üzğİindğki Ve solenoid Vana buton Ve sesli lşlklü

ikazlar üzerindeki aklm montaj karakleristiğinin ölçülmesi

6. Siren Ve flaşörlü sirenlerin dedektörle,e duman Verilerek kontrolü,

7. Butonlarln çallştlrılarak sislemin marı lel çallştlrllabilirliğinin Ve dUrdurUlabilirliğinin kontrolu,

8. panel üzerindeki ledlerin test edilmes,

9. Panel üzerindeki tuş işlemlerinin kon|,olü,

2. BAK|M ANLAŞMAsl YAP|LAGAK DoN.ANlM:

A. Yangın Söndürme Tesisatı

1, MeVcUt bu şartname Yangln Algllama Tesisatl Ve söndürme cihazlnln normal kullanlmdan

doğan arlzalarln giderilmesi Ve her türlü işçiliği kapsar.

2. Yüklenici flrma yukarıdaki cihazlarla i gili anzalarda, arıza bildirimden sonra aynı gün içerisinde

yerinde müdahale etmek zorundadlr.

3. Firma slnlrslz uzaktan bağlantl Ve telefon desteği Vermelidir.

4. Firma gerekli ve ihtiyaç duyulan dokü,r,ıanları sağlamalıdır,

5. Sistemlerde parçalarln değişimi Kuru n onayl allnarak yaplllr.



YANGlN ALGlLAMA sÖNDÜRME S|STEMI BAK|M Ve 5ERV|S TEKNiK sARTNAMESi

10. Panel içindeki akülerin şarj dUrumlar1,1ln kontrolü,

1 1. Dedektörlerin temizlenmesi,

12. Panel üzerindeki söndürme gecikme .:amanlnln standartlara uy9unluğunun kontrolü

4- GENEL KoŞULLAR:

1. Bakım Ve servis Anlaşma

2. Baklmdan sonraki ça!ışan
9f-
bal(l

kı ıv! Pb..,
lml,

bo
aporlin yapI lma a rln ln tes

3. Firmanln yukarldaki periyodik test Ve baklm çallşmalarına tesisten bir yetkili eşlik edecek

Ve yapllan çal|şmalan kontrol edecek:ir.

4. Şartname kapsamlnda sisteme değiştirilmes| gereken tüm donanlmlar, demo amaçil bile olsa

açllmam|ş ve kullanllmamlş olmaltdlr

5. Firma olasl arlza durumu Veya montzjslraslnda, çallşma yapacağl mahallerdeki hiçbir

teçhizata, mevcut kablolara ve sisten e zarar Vermemelidir. Herhangi bir nedenle zarar

Vermesi durumunda, işletme kaylplar da dah|l ohak üzere tüm zarar fırma taraflndan

karş llanmalld lr.

6. Baklm Anlaşmasl süresi boyunca, arizalanan ürünlerin yerine yeni ürunler ücreti karşıllğt

temin edilecek ve montaj için ayrl ücr )t allnmayacaktlr.

7. Firma baklm anlaşmasl süresince tel,)fon, faks, e-posla Ve intefnet erişim kanallarl ile sınlrslz

sayl da destek sağlayacaktlr.

8. Baklm Ve arıza esnas|nda irtibat kurl.jlacak kişi listesi Ve iletişim bilgileri (telefon, cep tel, e-

posta, faks). Kurum'a sağlanacaktır.

9. Firma, baklm slraslnda yapllacak işlemler sonraslnda tüm sistemin çallşlr Ve konfigüre edilmiş

Vaziyette teslim edilmesinden sorumludur.

10. Firma ,1 adet Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisi,2 adet Teknisyen bUlundurmalldlr,

,11. Baklm yapan İirma 3 nüsha olacak ş(.kilde teknik form tutacak olup 1 nüsha teknik servis, 1

nüsha idare Ve 1 nüsha yüklenicide k]lacaktlr.

'l2. Baklmlar Ekte bulunan projeye göre yapllacaktlr.

,13. Baklmlarda parça hariç olup arlzah parçalar teknik servis nezaretinde tutanak tutuIup allma

ç|kllacaktlr.
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