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1-Yapılan Bu iş ile ilgili Bakım Onarım Formu karşılıklı olarak doldurularak ve yetkili kişilerce imza altına 

alınacaktır. 

2- Sistemin Periyodik bakımı yılda 4 defa 3 ayda bir  yapılacaktır.  

3- Cihazların  Periyodik Bakımlarında  aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 
Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yapılmalıdır. 

         Pano ve otomasyon bölümü giriş-çıkış prosedür takibi yapılmalıdır. 

    Kumanda paneli,printer ve manometrelerin kontrolü  yapılmalıdır. 

    Kapak ve göbek contalarının kontrolleri yapılmalıdır. 

              Göbek flanşı,kilit takımı,kurt dişi ve yayının kontrolleri yapılmalıdır. 

               Prizmatik direksiyon çalışılırlığının kontrolü yapılmalıdır. 

               Kapak kilit kollarının sağlamlığı kontrol edilmelidir. 

     Kayar kapak contalarının kontrolu ve temizliği yapılmalıdır. 

     Kapı switclerinin görsel ve fiziki bakımları yapılmalıdır. 

     Hava motoru veya merkezi hava bağlantılarının kontrolü yapılmalıdır. 

     Ekowat motorunun periyodik bakımları yapılmalıdır. 

     Sistemdeki genel hava ve yol verici elemanların kaçak kontrolleri yapılmalıdır. 

     Jeneratör emniyet ventilinin basınç kontrolü yapıldı; yapılmalıdır. 

     Jeneratör basınç aralığı, referans ayarları kontrol edilmelidir. 

     Jeneratör suyu en az bir kez boşaltılıp su doldurma işleminin takibi yapılmalıdır. 

               Jeneratör içerisinde kireçlenme var ise temizliği yapılıp, gereken bilgi yetkililere aktarılmalıdır. 

     Sıvı seviye elektrotları ve şamandıraların kontrolleri yapılmalıdır. 

     Rezistans ve kablo takımlarının kontrolleri yapılmalıdır. 

     Rezistans bağlantı buvatı ve klemenslerinin kontrolü yapılmalıdır. 

     Ana güç girişi ve rezistans çıkış klemenslerinin kontrolleri yapılmalıdır 

     Su motoru ve selenoidinin kontrolü yapılmalıdır; 

     Su motoru pislik tutucu filtrenin temizliği yapılmalıdır. 

     Su motoru çekvalf'i ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır. 

     Hücre çıkış rekorları ve pt 100 bağlantı manşonu kontrol edilmelidir. 

     Hücre çıkış hattı,vakum ve bypass bağlantı rekorları kontrol edilmelidir. 

     Hücre çıkış hattı,çekvalf ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır 

     Hücre çıkış hattı, pislik tutucu filtreleri açılıp kontrolleri yapılmalıdır. 

     Vakum sel.,baypass sel.,eşanjör sel.,bobin ve valflarının kontrolleri yapılmalıdır. 

     Vakum motoru ve servis suyu selenoidinin kontrolleri yapılmalıdır.  

           Vakum motoru hava akış vanası çekvalf ve çekvalf klepe contasının kontrolü yapılmalıdır. 

                Vakum ve kondens gider hattı elemanlarının kontrolleri yapılmalıdır. 

      Ceket doldurma ve kondens hattının kontrolü yapılmalıdır . 

      Ceket basınç aralığı,referans ayarları kontrol edilmelidir. 

      Ceket emniyet ventilinin basınç kontrolü yapılmalıdır 

4-  Arızaya 48  saat içinde müdahale edilmelidir 

5-  Bakım sözleşmemiz süresince oluşabilecek arızalara ücretsiz müdahale edilecektir. 

6- Sistemin Bakım - Onarımı sırasında yüklenici Firma, Bozuk üniteleri, Arızalı parçaların Fiyatını hastane yönetimine 

bildirecek olup, gerekli onay alındıktan sonra değişim gerçekleştirilecektir. 

7. Teklif veren firma cihazın üretici olan firmadan yetkili servis belgesine sahip olmalı bu belgeleri  teklifi ile birlikte 

vermelidir. 

8. Teklif ve Teknik Servis veren firmalar TSE kurumundan alınmış TS 13402 Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı 

teklif ile  beraber verilmelidir. 

         9. Teklif ve teknik servis hizmeti verecek olan firma IS0 9001 CE Standartlarına uygun olmalı ve  bu belgeler teklifle 

birlikte verilmelidir.           


