YANGIN DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Yangın Dolabı
20m veya 30 m uzunluğunda 1” çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, 2” köşe vanalı, 2”x1” storz
adaptörü ile, vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli,
hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun,
RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı,
ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, üç kademeli sızdırmazlık detaylı
paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen,
180° açılır kapaklı,
Sıvaüstü dolaplar 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm
DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip,
Gömme dolaplar 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir
çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip,
Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı
monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış
kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini
Onaylar:
Onaylanmış kuruluşdan alınmış CE 1299 Certificate of Conformity sertifikası,
ISO 9001 sertifikası
TS EN 671-1 uygunluk sertifikası
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır
vaziyette teslimi
Marka : NORMEKS
.………………………………………………………………………… Adet

2-Teçhizat Bölmeli Yangın Dolabı
Teçhizat Bölmeli, 6kg ABC kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü alabilecek büyüklükte, 20m veya
30 m uzunluğunda 1” çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, 2” köşe vanalı, 2”x1” storz adaptörü ile,
vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda
ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun,
RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı,
ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, üç kademeli sızdırmazlık detaylı
paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen,
180° açılır kapaklı,
Sıvaüstü dolaplar 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm
DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip,
Gömme dolaplar 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir
çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip,
Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı
monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış
kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini
Onaylar:
Onaylanmış kuruluşdan alınmış CE 1299 Certificate of Conformity sertifikası,
ISO 9001 sertifikası
TS EN 671-1 uygunluk sertifikası
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır
vaziyette teslimi
Marka : NORMEKS
.………………………………………………………………………… Adet

3- Yassı Bez Hortumlu Yangın Dolabı
20 metre 2” çapında TS 9222’ye uygun yassı bez hortumlu, 2” köşe vanalı, vanası PN16 çalışma
basıncında,
hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli veya tel sarım usulüne göre yapılmış, hortum
ucunda 2” çapında ayarlanabilir jet/spray/kapatma lansı olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun,
RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı,
ABS malzemeden mamul, yüzyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, 180° açılır kapaklı,
Sıvaüstü ise, 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP
sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip,
Gömme ise, 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir
çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip,
Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı
monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış
kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası ile birlikte,
yangın dolabının temini
Opsiyonel istekler:
Makara kısmı kapağının camlı olması,
ABC kuru kimyevi tozlu portatif söndürücü ve bu söndürücü için bölme ve kapı
Onaylar:
ISO 9001 sertifikası
TS EN 671-2 uygunluk sertifikası
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır
vaziyette teslimi
Marka : NORMEKS
.………………………………………………………………………… Adet

4- Salıncak Hortum Makarası
20 veya 30 metre uzunluğunda, 1” çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, 2” köşe vanalı, 2”x1”
storz adaptörü ile vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş
kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan,
Hortum tamburu RAL 3001 kırmızı renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, üç kademeli sızdırmazlık
detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180°
dönebilen, salıncak kol ile hortum makarasının temini,
Onaylar:
Onaylanmış kuruluşdan alınmış CE 1299 Certificate of Conformity sertifikası,
ISO 9001 sertifikası
TS EN 671-1 uygunluk sertifikası
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır
vaziyette teslimi
Marka : NORMEKS
.………………………………………………………………………… Adet
5- Dış saha Yangın Ekipman Dolabı
İçerisinde iki adet 20 metre uzunluğunda, 2 ½” çapında yassı bez hortumu,
2 adet 2 ½” çapında üç konumlu lans bulunan,
90 µm RAL 3001 kırmızı (veya RAL 9002 kirli beyaz) renkte, dış saha şartlarına uygun özel
elektrostatik toz boyalı, çift raflı, boru ayaklı,
1,5 mm galvaniz sactan imal edilmis,

Kapısı özel sızdırmaz geçme detaylı,
Dolap kasasının altına dört adet 1” manşon monte edilmiş,
740x840x250 mm ölçüsünde,
ABS’den mamul kapı kilitli teçhizat dolabının temini,
Boru ayaklar sahada imal edilecektir.
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır
vaziyette teslimi
Marka

:NORMEKS

.………………………………………………………………………… Adet
6- Köpük Karıştırıcılı Yangın Dolabı

30litre AFFF köpük içeren, DIN 14384, % 1 ila % 6 arasında ayarlanabilir, AWG marka 1”
köpük oranlayıcı içeren, 19 mm çapında köpük emiş hortumu içeren, 1” çapında köpük lansı,
1” tam geçişli vana, 20 metre 1” çapında kauçuk hortumlu, vanası PN16 çalışma basıncında,
hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir
jet/spray/kapatma nozulu olan, RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron
elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kilidi,
Sıvaüstü ise, 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2
mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakası

Marka : Normeks veya muadili
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması,
çalışır vaziyette teslimi
…………………………………………….……… Adet
7- Yassı Bez Hortumlu Köpük Karıştırıcılı Yangın Dolabı
30 litre AFFF köpük içeren,
DIN 14384, % 1 ila % 6 arasında ayarlanabilir, 200 litre/dakika kapasiteli, 2” çapında AWG marka
köpük oranlayıcı içeren,
19 mm çapında köpük emiş hortumu içeren,
2” çapında kumandalı lans,
2” tam geçişli vana,
20 metre 2” çapında TS 9222’ye uygun yassı bez hortumlu,
vanası PN16 çalışma basıncında,
RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı,
ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, hortum makarası 180° dönebilen,
180° açılır kapaklı,
Sıvaüstü veya Gömme montaja uygun, 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP
sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı
Gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve
boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret
levhası ile birlikte yangın dolabının temini
Onaylar:
ISO 9001 sertifikası
TS EN 671 uygunluk sertifikası
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır
vaziyette teslimi
Marka : NORMEKS
.………………………………………………………………………… Adet

8-Portatif Söndürücü Dolabı
Bir adet 6 kg ABC tip kuru kimyevi tozlu portatif söndürücü tüpü alabilen,
Gömme ise, 250x600x195 mm ölçüsünde,
Sıvaüstü ise, 300x650x200 mm ölçüsünde,
Sıvaüstü ise, 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP
sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip
Gömme ise, 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir
çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip
RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz 70 mikron elektrostatik toz boyalı,
yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kilidi olan,
Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı
monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış
kapağında 92/58/EEC’ye uygun işaret levhası ile birlikte tüp dolabının temini
Onaylar:
ISO 9001 sertifikası
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır
vaziyette teslimi
Marka

:NORMEKS

…………………………………………………………………….. Adet
9-ABC kuru kimyevi tozlu portatif söndürücü
CE ve TSE belgeli, 6 Kg ABC kuru kimyevi toz içeren, portatif söndürücünün temini,

.………………………………………………………………………… Adet

