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hususunda;
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İSTEM NO: 1334
MALZEME /CIHAZ ADI:Döner Kapı
ISTEYEN BİRİM/HASTANE:Malatya Şehit Mehmet Kı lınç Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesi
ISTENEN ÖZELLIKLER:

DÖNER KAPI TEKNIK ŞARTNAMESİ
Yapım Şartları : (1) adet manuel döner kapı yapılacaktı r.
Teknik Özellikleri:
3 (üç) adet sabit kanat ile konumlandırılacaktır.
Tüm alüminyum yilzeyler RAL standartlarmda elektrostatik toz boyalı veya eloksal olmalıdı r (Renk
idare tarafı ndan belirlenecektir.)
Yan bombeli yanalclar : 4+4 mm şeffaf lamine bombeli camlı olmalıdır.
Döner kapı kanatlan :4+4 mm şeffaf lamine camlı olmalıdır.
Döner kapıda kullanı lacak profiller 30mm genişliğinde, 80mm uzunluğunda ve 2mm et kalınlığında
olmalıdır.
Döner kanatlar ile kapının sabit yanakları arasında asgari 35 mm emniyet mesafesi olmalıdır.
Kanatların alt, üst ve dış kenarları nda en az 45 mm kalınlığında rüzgâr ve toz tutucu at kılı fırça
fırçalar bulunacaktır, bu fırçalar istenildiği taktirde değiştirilebilir olacaktır.
Tüm camlar EPDM fitil sistemi ile tespit edilmelidir.
Döner kapılarda güvenliği sağlamak için kişilerin geçişi tamamlandı ktan sonra kanatlann serbestçe
dönmesini engelleyerek durmasını sağlayacak ve kanatlar hızlı bir şekilde döndürüldüğünde hızı
kontrol edip yavaşlamasım sağlayacak hız fitni sistemi bulunmalıdır.
Kapı iç tavanı, kapının tüm metal yüzeyleri ile aynı renkte boyalı alüminyum levhalardan
oluşmalıdır.
Kapı kolları 32 mm kalınlığında paslanmaz borudan imal edilmiş olmalıdır.
Kapı çatısı= dış hava şartlarına açık olan kısımlanna, dış hava şartlarına uygun bitüm kaplama ve
çatı paneli kaplanarak su yalıtımı sağlanmalıdı r.
Aydı nlatma için tavanda en az 4 adet halojen spot bulunmalıdır.
Üzerindeki hava perdesinin kapı ile birlikte yeniden montajımn yapılması işi ve montaj
tamamlandıktan sonra döner kapının tüm dış yüzeylerindeki boşlukların dış cepheye uygun malzeme
ile sızdırmaz olarak kapatılması işi yükleniciye aittir.
Yüklenici firma mesai saatleri içinde arıza hizmeti vemıeli, arızanın firmaya bildirilmesine müteakip
24 saat içerisinde müdahale edilmelidir.
Kapı montajı yapıldıktan sonra idarece belirlenen kişilere muhtemel anzalan içeren teknik eğitim ve
kullanı ma yönelik dokümanlar verilmelidir.
Kapı kanadının dönüş hızını ayarlayabilmesi için hız kontrol sistemi bulundurulmalıdır.
Üretici firma ISO 9001-TSE-HYB belgelerine sahip olmalıdır.
Kapı fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır, 10 yıl parça desteği verilmelidir.
Kapı montajı yapan firmanın Malatya ili sınırları içerisinde çalışır durumda olan en az 10 adet
manuel döner kapı referansı olmalıdır.
Yapılacak işlm yerinde daha önceden ölçülendirilerek teklif yapılmalıdır.
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Teknik servisle iştişare edilmelidir.
Ölçüler yerinde tespit edilerek yerine uygun olarak yapılmalıdır.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
Kırı lan Kanat : Kanatlar maksimum 25kg itme kuvvetiyle sılcışmaya neden olmayacak
şekilde
rahatlı kla katlanabilmeli rüzgar gücü ile katlanmamalıdır.

Gece Kalkanı : Döner kapının dış kısmında bulunan, kapını n gece kapanı p kilitlenebilmesini
sağlayan binayı kötü hava şartları ve kötü niyetli kişilerden koruyacak oval şekilde manuel çalışacak
tekerlek mekanizmalı kayar kapı yapılmalıdı r. Kayar kapı hareket ettiği takdirde döner kapı acil stop
durumuna geçmelidir. Gece kalkanının camları 4+4 lamine olmalı ve 30mm genişliğinde 80mm
uzunluğunda ve en az 2mm kalırılığında profıl kullanılmalıdır.

Bu Teknik Şartname 2 (iki) sayfadan ibaret olup; 11/01/2019 tarihinde komisyonumuzca imza altına
alınmıştır.
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