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SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ALÜMİNYUM RAY ve KROM NİKEL SEPERATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hasta yatakları arası için yapılacak 

seperatör perde için alüminyum raylarının satın alınması kapsamında ürün özellikleri ve 

diğer hususları konu edinmektedir.

2. Amaç: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hasta odalarında yataklar arasında 

hasta mahremiyetinin sağlanması amaçlanmaktadır.

3. Kapsam: Satın alınacak ürünlerin teknik özellikleri, teslimat ve montaj hususlarını 

kapsamaktadır.

4. Hasta Arası Perde Rayı Teknik Özellikleri

4.1 Alüminyum hastane rayı 13,6 genişlik 35 mm yüksekliğinde F21 sertliğinde olmalıdır.

4.2 Raylar çift taraflı kanallı olmalıdır.

4.3 Tavan askısı 9-12 ve 13-19 borularının iç içe geçmesiyle oluşturulmuş olmalıdır.

4.4 Hastane rayı yerden 220 cm yüksekliğe monte edilmelidir. Tavan boyu askılarla 

ayarlanmalıdır. Ölçüye göre askı çubuğu kullanılmalıdır.

4.5 Hastane rayları yatakların durumuna göre "L-U-J"şeklinde uygulanmalıdır.

4.6 Ray plastik flanşlarla duvarlara bağlanmalı raylar ek aparatları ile birbirlerine 

bağlanabilmelidir.

4.7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları TS EN 755-1 değerlerini taşıyacak.

5. Krom-Nikel Seperatör Teknik Özellikleri

5.1 En az 0,5 mm kalınlığında 2 cm çapında 304 kalite krom-nikel borudan imal edilip 

projedeki ölçülere uygun olarak üretilmelidir.

5.2 Halkalar her biri için en az 15 adet olacaktır, (perde boyuna göre değişken olabilir)

5.3 Duvara sabitlemeyi sağlayacak olan flanş kısmı yeterince yük taşımayı sağlamak 

amacıyla duvar yüzeyini kavramalı ayna en az 0.04 m2'lik ve dört delikli olarak imal 

edilmelidir.

5.4 Montaj yapılırken paslanmaz vidalar kullanılmalıdır.
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5.5 Krom-nikel seperatör teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun değil ise kabul 

edilmeyecektir.

6. Garanti ve Teslimat Şartları

6.1 Alüminyum perde rayları kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile Krom Nikel 

Seperatör ürünleri için 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

6.2 Teklif edilen ürünler daha önce kullanılmamış olarak teslim edilecektir.

6.3 Ürünler daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

6.4 Ürünlerin teslimi için nakliye, kargo vb. ve montaj giderleri yükleniciye ait olacaktır.

6.5 Yüklenici işlemin teslimine kadar yapılacak tüm işlemleri kendisi yapacak ekstra hiçbir 

masraf talep edilmeyecektir.

6.6 Yapılacak Ray askıları için ekstra ücret talep edilmeyecektir.

6.7 Yüklenici firma Krom-nikel seperatörleri ücretsiz olarak monte edecek ve tüm 

malzeme-aksesuarları çalışır durumda teslim edecektir.

6.8 Yüklenici firma montaj sırasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli 

tedbirleri almakla mükelleftir.

6.9 Montaj esnasında meydana gelebilecek her türlü inşaat, mekanik, elektrik kaza ve 

benzeri durumlardan, hasar ve zararlardan yüklenici firma sorumlu olup, çıkabilecek 

her türlü ek maliyetler ve tazminatlar yüklenici firmaya ait olacaktır.

Hemşirelik Hizmetleri
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