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26900 ₺ + KDV



Model 2
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Teknik Detaylar
210 cm Yüksekl�k ,120 cm Gen�şl�k , 50 cm Der�nl�k (Ops�yonel)
Eloktrostat�k Boya    (Renk Seçeneğ� mevcuttur.)
8 Adet Nozul  (En yükseğ� omuz sev�yes�ne gelecek şek�lde)
Hareket Sensörü  (Kızılötes� Flaşörlü)
2mm Galvan�z 
3 Parça Demonte Ed�leb�l�r.
Dah�l� Kontrol Panosu
K�ş� Başı tüket�m� 0,050 ml / dk
Pulvar�ze Püskürtme
Ölçütler :

50x230x6cm – 15 kg
50x199x71cm – 60 kg
50x175x30cm – 35 kg

14500 ₺ + KDV



Model 3

Teknik Detaylar

210 cm Yüksekl�k ,120 cm Gen�şl�k , 50 cm Der�nl�k (Ops�yonel)
Eloktrostat�k Boya    (Renk Seçeneğ� mevcuttur.)
8 Adet Nozul  (En yükseğ� omuz sev�yes�ne gelecek şek�lde)
Hareket Sensörü  (Kızılötes� Flaşörlü)
Dezenfekte süres� sonunda �kaz z�l� (m�n�mum 3sn maks�mum 1 Dk)
150 kg (Ops�yonel)
2mm Galvan�z 
3 Parça Demonte Ed�leb�l�r.
Dah�l� Kontrol Panosu
K�ş� Başı tüket�m� 0,050 ml / dk
Pulvar�ze Püskürtme

7500 ₺ + KDV
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Teknik
Şartname
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1 KAPSAM

Orta basınçlı sisleme yöntemi ile dezenfektan sıvısını pulverize edilerek insan dezenfeksiyon kabini ünitesinde

kullanılacak sistemin detay esasları kapsamaktadır.

 KULLANILACAK MALZEMELER

2.1 POMPA ;

 Sistemlerde kullanılacak pompalar;

1 Lt/Dk olup ,20/30 bar basınçla çalışan , 35 * 45 polyester kabin içinde, 220 V sigorta, zaman rolesi, pompa besleme

adaptörü, hareket sensörü bağlantı paneli, Giriş enerjisi 220 V AC Çıkış enerjisi 32 V DC 2 A enerji ile çalışan aç kapa

anahtarlı, Orta basınçlı TÜRKİYE menşei, Zorlu Mekanik markalıdır.

2.2 FİLTRE ;

 Sistemde kullanılacak Filtre İplik kartuş filtre olup , 10’’ gövdeye sahip , maksimum çalışma basıncı 6 ( altı ) bar , giriş

ve çıkış 12mm’ lik boru için kolay bağlantı rekorludur. ( Aqua )

2.3 NOZZLE ;

 Sistemde kullanılacak nozzlelar 0,15mm 0,012” delik çapına sahip), dakikada 0,050gr Lt/Dk , 70° püskürtme açısında,

zerrecik çapı <6µ olacak şekilde, 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, püskürtme ucu 316 paslanmaz çelik, antidrip

(damlama önleyici) yayına sahip, kolay sökülebilir ve temizlenebilir, en az 40 bar basınç ile püskürtme yapacak, 150

bar basınç altında sorunsuz püskürtme yapabilecek özelliklere sahip ve %100 yerli üretim olması gerekmektedir.

2.4 BORU ; 

Sistemde kullanılacak borular 70/ 120 bar basınca dayanabilecek, ana hat için Ø 9x6 dış çapı 6x8 iç çapı poli üreten

yüksek basınç borusu olup , % 100 yerli üretimdir.

.    2.5 BAĞLANTI  APARATLARI VE FİTTİNG MALZEME 

Sistemde kullanılacak bağlantı aparatları ve fitting malzemeler 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olup, hızlı ve

sıkıştırmalı bağlantı özelliklerine sahip, 70-120 bar basınç altında çalışabilecek, basınç kaybını önleyici özelliklere sahip

ve %100 yerli üretimdir.

2.6 Antibakteriyel Dezenfektanlı Hijyen Paspası ;

 30x400x600 mm. 80X50 cm.  Paslanmaz 304 Kromdan İmalat,Rampalı üzerine dezenfektan köpük ayak tabanı

kaplayacak derinlik Yerli üretim.

2.7 DEZENFEKTE KABİNİ ;

 Dezenfeksiyon kabini elektorostik toz boya profil 2mm galvaniz saçtan olup dışı  statik boya kaplıdır. Ölçüleri 120cm

en, 200 cm boy, 55 cm derinlik olup , 3 parça demonte şeklindedir. Hareket sensörü , kontrol panosu , aydınlatma led,

2 mm şeffaf şerit perde il kabin giriş ve çıkışlarına ile entegre edilmiştir. Dezenfekte kabininde maksimum kalma

süresi 5 saniyedir. Kişi başı tükerim 0,050 Lt/Dk ‘ dır.

Ölçütler :

50x230x6cm – 15 kg

50x199x71cm – 60 kg

50x175x30cm – 35 kg

Teknik Şartname (Orta Basınç)



Teknik
Şartname
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Teknik Şartname (Yüksek Basınç)

1 KAPSAM

Yüksek basınçlı sisleme yöntemi ile dezenfektan sıvısını pulverize edilerek insan dezenfeksiyon kabini ünitesinde

kullanılacak sistemin detay esasları kapsamaktadır.

 KULLANILACAK MALZEMELER

2.1 POMPA ;

 Sistemlerde kullanılacak pompalar;

1 Lt/Dk olup , 70/120 bar basınçla çalışan , 35 * 45 polyester kabin içinde, 220 V sigorta, zaman rolesi, pompa besleme

adaptörü, hareket sensörü bağlantı paneli, Giriş enerjisi 220 V AC Çıkış enerjisi 32 V DC 2 A enerji ile çalışan aç kapa

anahtarlı, Orta basınçlı TÜRKİYE menşei, Zorlu Mekanik markalıdır.

2.2 FİLTRE ;

 Sistemde kullanılacak Filtre İplik kartuş filtre olup , 10’’ gövdeye sahip , maksimum çalışma basıncı 6 ( altı ) bar , giriş

ve çıkış 12mm’ lik boru için kolay bağlantı rekorludur. ( Aqua )

2.3 NOZZLE ;

 Sistemde kullanılacak nozzlelar 0,15mm 0,012” delik çapına sahip), dakikada 0,050gr Lt/Dk , 70° püskürtme açısında,

zerrecik çapı <6µ olacak şekilde, 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, püskürtme ucu 316 paslanmaz çelik, antidrip

(damlama önleyici) yayına sahip, kolay sökülebilir ve temizlenebilir, en az 40 bar basınç ile püskürtme yapacak, 150

bar basınç altında sorunsuz püskürtme yapabilecek özelliklere sahip ve %100 yerli üretim olması gerekmektedir.

2.4 BORU ; 

Sistemde kullanılacak borular 70/ 120 bar basınca dayanabilecek, ana hat için Ø 9x6 dış çapı 6x8 iç çapı poli üreten

yüksek basınç borusu olup , % 100 yerli üretimdir.

.    2.5 BAĞLANTI  APARATLARI VE FİTTİNG MALZEME 

Sistemde kullanılacak bağlantı aparatları ve fitting malzemeler 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olup, hızlı ve

sıkıştırmalı bağlantı özelliklerine sahip, 70-120 bar basınç altında çalışabilecek, basınç kaybını önleyici özelliklere sahip

ve %100 yerli üretimdir.

2.6 Antibakteriyel Dezenfektanlı Hijyen Paspası ;

 30x400x600 mm. 80X50 cm.  Paslanmaz 304 Kromdan İmalat,Rampalı üzerine dezenfektan köpük ayak tabanı

kaplayacak derinlik Yerli üretim.

2.7 DEZENFEKTE KABİNİ ;

 Dezenfeksiyon kabini elektorostik toz boya profil 2mm galvaniz saçtan olup dışı  statik boya kaplıdır. Ölçüleri 120cm

en, 200 cm boy, 55 cm derinlik olup , 3 parça demonte şeklindedir. Hareket sensörü , kontrol panosu , aydınlatma led,

2 mm şeffaf şerit perde il kabin giriş ve çıkışlarına ile entegre edilmiştir. Dezenfekte kabininde maksimum kalma

süresi 5 saniyedir. Kişi başı tükerim 0,050 Lt/Dk ‘ dır.

Ölçütler :

50x230x6cm – 15 kg 

50x199x71cm – 60 kg

50x175x30cm – 35 kg
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Technical Specifications

Technical
Specifications

1.SCOPE 

   It covers the detailed principles of the system to be used in the disinfection

system with the pulverized water fogging method.

 2 MATERIALS TO BE USED 

2.1 PUMP 

   Pumps to be used in systems; Our pumps, which are 1 Lt /

Min and are operated with 70/120 bar pressure, 0.50 KW with 220V energy, are

branded by the ITALIAN ANNOVY REVEMBER which operates with motion sensor. 

2.2 FILTRE 

   The filter thread cartridge to be used in the system is a

filter, it has a 10 '' body, the maximum working pressure is 6 (six) bar, the

inlet and outlet is an easy connection record for 12mm pipe. (Aqua)

 2.3 NOZZLE 

    Nozzles to be used in the system have a hole diameter of

0.15mm 0.012 ”, 0.050gr Lt / Min per minute, 70 ° At the spraying angle, the

particle diameter is <6μ, made of 304 stainless steel, the spray tip is 316

stainless steel, has antidrip (drip preventive) spring, can be easily removed

and cleaned, it will spray at least 40 bar pressure, it can spray smoothly

under 150 bar pressure. It should have 100% domestic production. 

 2.4 PIPE 

   The pipes to be used in the system are high pressure

pipes that can withstand 70/120 bar pressure, produce Ø 9x6 outer diameter 6x8 inner

diameter poly for the main line and are 100% domestic production. . 

2.5 CONNECTION APPARATUS AND FITTING MATERIAL 

    Connection apparatus and fitting materials to be used in

the system are made of 304 stainless steel, they have fast and compression

fitting features, can work under 70-120 bar pressure, have pressure loss

preventing features and are 100% domestic production. 

2.6 DISINFECT CABIN 

   The disinfection cabin to be used in the system is made

of 2mm sheet metal and covered with static paint. Its dimensions are 2.10 -

2.00 - 0.53 cm and 3 pieces are disassembled. It is integrated with motion

sensor, control panel, lighting led. The maximum residence time in the

disinfection cabinet is 5 seconds. Consumption per person is 0,050 Lt / Min.

 3 PACKING   

   The unit consists of 3 parts. 3 pieces of material are put into cardboard boxes

first, then they will be packed in a heat treated wooden case.

 Part dimensions and weights;

•   50x230x6cm – 15 kg 

•   50x199x71cm – 60 kg

•   50x175x30cm – 35 kg
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Belgeler

Yeşiltepe Mahallesi 57/1 Sokak No:31 Yeşilhan İş Merkezi
Telefon: +90 (212) 664 68 45
GSM : +90 (507) 445 68 45
www.zorlumekanik.com - info@zorlumekanik.com
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