
HİDROLİK MANTAR BARİYER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartnamede kullanılacak hidrolik mantar bariyerler orta 
güvenlikli trafiğe kapalı yollarda araç geçişlerini önlemek amaçlı 
kullanılacaktır.

1. Mantar bariyerlerin yükselen kısımları silindir şeklinde olup en az 
2 2 0 ”mm çapında ve et kalınlığı en az 14mm olacaktır.

2.  Bariyer üst kapakları paslanma ve çürümeye karşı etal 140  enjeksiyonda 
basılmış alüminyum malzemeden olacaktır.

3. Hareketli mantar bariyerin boyu 70 cm olup yüzeyde kalan kısım 50 cm 
seviyede çıkacaktır. Kombine çalışan takım mantar bariyerler,
senkronize olarak çalışacaktır.

4. Hareketli mantar bariyer yüzeyi çelik çekme boru işlendikten sonra 
üzerine 2 mm cr  3 0 4  krom giydirme olacaktır. Bu işlemden sonra 
polisaj yapılarak ek kaynak yerleri gizlenmelidir. Mantar bariyer imalatı 
hiç bir şekilde krom kaplama veya sert krom kaplama olmayacaktır.

5. Hareketli mantar bariyer 3 0 4  Paslanmaz Renginde olacaktır. ( boya veya 
kaplama olm ayacaktır)

6. Yer altında kalan yüzeyler özel sıcak daldırma galvaniz kaplanacaktır ve 
tüm vidalar paslanmaz olacaktır.

7. Hareketli kısmın sürücülerin dikkatini çekmesi için bariyerin üst
kısmında bariyeri çevreleyen 2 cm eninde şeffaf malzeme altında Şerit 
led olmalıdır.

8. Mantar bariyer üstündeki şerit led kırmızı renginde olacaktır. Mantar 
Bariyer silindiri aşağı yukarı hareket halindeyken yanıp sönerek 
sürücülerin dikkatini çekmeli, üst konumda açık iken direk Ledler 
Kırmızı renk yanmalıdır.

9. Dış kasa tabanında drenaj delikleri olacaktır. Yağmur suyu veya
zeminden çıkan su vss.veya içeri sızan yağmur suyu vb gibi akışkanları
dışarı tahliye etmek için ızgara görevi görmelidir. En az 10 mm 10 adet 
drenaj delikleri olmalıdır.

10. Mantar bariyer kasası ile hareket eden üst kısmı arasında en az 2 
noktada tabanda toz keçeleri ve kayıcılar olmalıdır.



11. Mantar bariyerlerin her biri 7,5 ton kapasiteli olmalıdır. Bariyer açık 
(zeminde) iken üzerinden yüksek tonajlı araçların geçişinden mantar 
bariyer ve pistonları zarar görmeyerek işlevine devam etmelidir.

12. 4 0 0 .0 0 0  Newton Kuvvet altında herhangi bir deformasyon olmadığını 
çizim ve belgelerle idareye sunmak zorundadır.

13 .  Mantar bariyerin kontrol kartı PLC olmalı, değişik dijital ve analog 
elemanlar bağlanabilmeli ve programlanabilir olmalıdır.

14. Mantar bariyerin çalışma senaryosu her türlü çalışma senaryosuna 
uygun olmalıdır. İlave maliyet getirmemelidir.

15. Mantar Bariyerler Günün belli bir saatinde otomatik olarak açılıp, gene 
günün belli bir saatinde otomatik olarak kapanması gerekmektedir.  ( 
örnek: sabah 10 :0 0  sokak başında açılacak yani sokak trafiğe kapanacak, 
akşam 2 2 :0 0  de aşağı yönde inecek ve sakağı trafiğe açarak araç geçişi 
serbest  hale getirecektir.

16. Uzaktan kumanda buton, kart okuyucu, jeton, dijital ve analog tüm 
pulseler ile uyumlu, her tür Access Kontrol Sistemi ve Plaka tanıma 
sistemine uyumlu olmalıdır.

17. Sistem tek merkezden kontrol edilebilmesi için gereken alt yapısı, 
yazılımı ve gerekli donanımı içinde bulundurmalıdır.

18. Sistem hidrolik ünite elektrik motoru 3 8 0  V. Ac 50 Hz. olmalıdır. PLC / 
Mikroişlemci kontrol panel üzerinde motor koruma süresi ile alt ve üst 
limit olmadan çalışabilme özelliği bulunmalıdır.

19. Kontrol panel üzerinde PLC / flâşör lamba çıkışı, loop detektör çıkışı, 
uzaktan kumanda çıkışı, ön ve arka fotosel çıkışı bulunmalıdır.

20.  Motor ve selenoid valflar için sigortalama yapılmalıdır. Motor için 
termiksel koruma konulmalıdır.

21.  Mantar bariyerler üst konumda beklerken aşağı inmesini önleyen 
hidrolik kilit sistemi kullanılmalıdır. Tüm hidrolik elemanları selenoid 
valfler, pompa ve vana uzak doğu malı olmayıp Avrupa ve yerli 
markalardan oluşarak parçalar TSE, ISO VE CE normlarına uygun 
olmalıdır.
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2 2 .  Tek merkez üniteden senkronize çalışacak 2 li hidrolik mantar 
bariyerlerde dişli akış bölücü kullanılmalıdır. Kullanılacak akış bölücü 
İTALYAN markalar olmalıdır.

2 3 .  Bariyerler birlikte çalışabildiği gibi istenilen durumlarda tek tek 
çalışabilmelidir.

24 .  Hidrolik hortumlar R2 sarmal çelik telli DİN normlarında, iç ve dıştan 
kauçuk izoleli ve yer altı tipi kullanılmalıdır. Metal ve bakır boru 
kullanılmayacaktır.

25 .  Açılma ve kapanma süresi 2 ile 8 sn arası, otomatik kapanma süresi 1 ile 
90  sn arası ayarlanabilir olmalıdır.

26 .  Sistem elektrik kesintisinde manuel el vanası ile boşa geçirilebilmelidir. 
Opsiyon el elektrik kesintisinde isteğe bağlı hidrolik el pompası ile aşağı 
ve yukarı manüel hareket ettirilebilmelidir.

27 .  Mantar bariyer tepe noktasında her hangi bir solar veya ışık bulunmayıp 
ışık sistemi mantar bariyer etrafında olacaktır. Mantar bariyer Üstü Çelik 
malzeme 10 mm kapak ile kapanmış olmalıdır. Mantar Bariyerler 
üzerinden geçecek araçların tekerlekleri bu sayede gömülüde olsa solar 
sistemine zarar vermeyecektir.  Araçlar için rampa veya kasis oluşturup 
tekerleklere zarar vermeyecektir.

2 8 .  Sistemin yağ basınç saati yağ sıcaklık göstergesi ve seviye ölçüm 
göstergesi olmalıdır.

2 9 .  Hidrolik Sistemde, hidrolik ünitede kullanılacak yağ 4 6  numara yağ 
olmalıdır.

30 .  Hidrolik Sistem 32 İt yağ tankına sahip olmalıdır.

31 .  Mantar bariyerler üç ayrı parçadan oluşmalıdır. 1. hareketli kısım 2. 
hareketli  kısmı yatakla yan dış alüminyum mantar yatak lama flaşı 3. en 
dışta bulunacak montaj kılıfı (montaj kılıfı tamir ve bakım gerektiren 
durumlarda betonu kırmadan ve hortumları sökmeden gerekli 
olduğunda mantar bariyeri kılıftan çıkararak kılıfın 1 metre uzağına 
taşınabilmeli, tamir ve bakımı kolaylıkla yapılabilmelidir.)

32 .  Mantar bariyer montajı yapılacağı alanda yüklenici firma tarafından 50 
cm eninde 80 cm derinliğinde çukur açılacak ve mantar bariyerler 
teraziye alındıktan sonra monte edilecektir.
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33 .  Mantar bariyer montajı sırında kontrol ünitesi ile mantar bariyerler 
arasında 3 " hava emiş hortumu kullanılacak ve her mantar için ayrı ayrı 
çekilecektir.  BU sayede hidrolik hortunmlar hava emiş spiralinden 
geçecektir ve daha uzun ömürlü kullanılacaktır.

3 4 .  Mantar bariyer teraziye alındıktan, hava emiş hortumu çekildikten 
sonra led için gerekli kablolama yapıldıktan sonra C35 Beton dökülecek,.

3 5 .  Sistem Hidrolik Saha panosunun Hidrolik ve elektrik akşamını oluşturan 
kombinasyon panosu dahil, sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik 
boyalı bir kabin içinde olmalıdır.

36 .  Saha panosu kilitli ve anahtarlı olmalı bu sayede dışardan 2 nci şahıslar 
tarafından müdahale edilmemelidir.

3 7 .  Saha panosunun Ölçüleri 9 0 0 x 7 0 0 x 6 0 0  mm olmalı sağda solda ve ön 
kapakta havalandırma delikleri bulunmalı ve havalandırma 
ızgaralarında toz emici polen emici süzgeç bulunmalıdır.

38 .  Sisteme tanımlanacak kumandalara ayrı ayrı kod verilecek olup 
kumandalar kopyalanmayacaktır.

3 9 .  Hidrolik Ünitede kullanılacak tüm malzemeler ISO ve CE belgesine sahip 
olmalıdır.

4 0 .  Hidrolik Ünitenin Akış Şeması ve Hidrolik Pistonların Çizimleri Bir dosya 
olarak idareye sunulması gerekmektedir.

4 1 .  Sistem için gerekli olan kontrol panelinin elektrik şemaları idareye 
verilecektir.

4 2 .  Mantar bariyer teklif eden firmanın İSO ve CE belgesine haiz olması 
gerekmektedir.

4 3 .  Mantar bariyerleri üreten firma elektririk ve otomasyon sistemi için 
(iki) yıl, haraketli kısamlar için paslanmaya aside ve yol tuzlamasına 
karşı 10 yıl garanti verecektir.

4 4 .  Montaj ve nakliye işi alan firma tarafından karşılanacaktır.


