
şanlıurfa İl saglıl< Müdürlüğüne bağlı Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet
binasında bulunan ARÇEIİK marka VRF sistemli merkezi klimaların bakım ve

onarım Şartnamesl

KoNU: Şanlıurfa il saglık ıvııidurltığüne bağll Viranşehir ilçe Sağlık Müdürlüğü hizmet
binasında bulunan;
50 adet VRF sistemli iç ünite,
5 adet VRF sistemli dış ünite,

Bakım için yapılacaklar

1- Evapratör temizliği yıkamalı bakımı yapılacak
2- Kondenser temizliği yıkamalı bakımı yapılacak
3- Tüm gaz kaçağı kontrolü ve gaz basıncı yapılacak
4- Su drenaj kontrolü yapılacak
5- Tüm elektrik, şartel, klemens ve bağlantıların kontrolü yapılacak
6- Termostatların kontrolü yapılacak
7- Tüm bağlantı soketlerin kontrolü yapılacak
8- Tüm fanların kontrolü ve temizliği yapılacak
9- Tüm cihaz|arın çalışma ve basınç değerlerinin kontrolü yapı|acak
10- Tüm emniyet ve kumandaların kontrolü yapılacak
11- Mente PC kaydı( veri kaydı) ses ve duyu kontolü yapılacak
12- Bakım yapılırken firmanın İ.S.G (işçi sağlığı ve güvenliği) tedbiri ve eğitimi belgesi olması
gerekmektedir

13- 2020 yılı ARÇELiK VRF sistemi yetkili servls belgesi olacak
14- Mekanik aksam kontrolleri varsa aksaklıklarının giderilmesi
15- Klimaların toz, yağ vb. birikimlere meydan vermeyecek şekilde en ince ayrıntılara kadar
temizliğinin yapılması
16- Klimaların iç ve dış ünitelerinin besleme geriiimi ve akımı ölçülmeli
17- Kontrol devresine ait alçak gerilim hatt| Voltajl ölçülme|i
18- Kompresörlerin şebekeden çektiği akım değerlerinin tespiti
19- Yüksek gerilim girişlerinin kontrolü
20- İç ve dış ünitelerde bulunan elektronik kartların kontrolü
21- bakır boru hattı izolasyon kontrolleri, gerekli ise onarımı
22- Bakır boru hattı ezilme ve kaçak kontrolü
23- Cihazların ses kontrolü
24- Dış ünitenin bağh olduğu elektrik kumanda panosunun temizliği, kablo ve sigorta
kontrolleri, gerekirse değişiminin yapılması
25- Cihazların otomat değerlerinin kontrolü
26- Bakım ve onarımlar ihale sonuçlandıktan sonra 5 ( Beş ) iş günü içerisinde yapılarak
teslim edilecektir.

NOT: Her türlü işçilik, montaj, nakliye, yedek parça yüklenici firmaya alt olacaktır.
Bakım esnasında meydana gelecek arızalar yüklenici firmaya ait olacaktlr.
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Şanlıurfa iı sagııl Müdürlüğüne bağlı Haliliye ve Eyyübiye ilçe Sağlık

Müdürlüğü hizmet binasında bulunan FUJı TERMA marka VRF sistemli

merkezi klimaların bakım ve onarım Şartnamesi

KoNU: Şanlıurfa il saghk ırııı;dtırluğüne bağlı Haliliye ve Eyyübiye ilçe Sağ|ık Müdürlüğü

hizmet binasında bulunan;

310 adet VRF sistemli iç ünite,

33 adet VRF sistemli dlş ünite,

2 adet duvar tipi klima
Bakım için yapılacaklar

1- Evapratör temizliği yıkamalı bakımı yapılacak

2- Kondenser temizliği yıkamalı bakımı yapılacak

3- Tüm gaz kaçağı kontrolü ve gaz basıncı yapılacak

4- Su drenaj kontrolü yapılacak

5- Tüm elektrik, şartel, klemens ve bağlantıların kontrolü yapılacak

6- Termostatların kontrolü yapılacak

7- Tüm bağlantı soketlerin kontrolü yapılacak

8- Tüm fanların kontrolü ve temizliği yapılacak

9- Tüm cihazların çalışma ve basınç değerlerinin kontrolü yapı|acak

10- Tüm emniyet Ve kumandaların kontrolü yapılacak

11- Mente PC kaydı( veri kaydı) ses ve duyu kontolü yapılacak

12_ Bakım yapıllrken firmanın i.s.G (işçi sağlığı ve güvenliği) tedbiri ve eğitimi belgesi olması

gerekmektedir
13- Mekanik aksam kontrolleri varsa aksaklıklarının giderilmesi

14_ klimaların toz, yağ vb. birikimlere meydan vermeyecek şekilde en ince ayrıntılara kadar

temizliğinin yapı|ması

15- Klimaların iç ve dış ünitelerinin besleme 8erilimi ve akımı ölçülmeli

16- Kontrol devresine ait alçak gerilim hattı voltajı ölçü|meli

17- Kompresörlerin şebekeden çektiği akım değerlerinin tespiti

18- Yüksek gerilim girişlerinin kontrolü

19- İç ve dış ünitelerde bulunan elektronik kartların kontrolü

20- bakır boru hattı izolasyon kontrolleri, gerekli ise onarımı

21- Bakır boru hatt| ezilme ve kaçak kontrolü

22- Cihazların ses kontro|ü

243 Dış ünitenin bağlı olduğu elektrik kumanda panosunun temizliği, kablo ve sigorta

kontrolleri, gerekirse değişiminin yapılması

24- Cihazların otomat değerlerinin kontrolü

25- Bakım ve onarımlar ihale sonuçlandıktan sonra 5 ( Beş ) iş günü içerisinde yapılarak

teslim edilecektir.
NoT:Hertürlüişçilik,montaj,nakliye,yedekparçayüklenicifırmayaaıtolacaktır.

Bakımesnasındameydanagelecekarızalaryüklenicifirmayaaitolacaktır'
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