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Birimi Özctliği

1 Parafin dispenslr

'|.cihaz parafinin enİlnıesln Ve lslenllen slcakl,ktii
sabit tutu|mas|nı sağla,nak aİracı ile kullanllacakllİ:

cihazda hazne slcakılğl 30-90 "c arasl..la
ayaalanabilmelidi13.ciha2 lernloslaIlk lsl konıroIla

olnla|(]ll

4.cihaz parafi ni yakmayan hassas ı Ezısıansii sallli)
oln1a|ı(l||,

5,MusluğUn bağland,,] la.]l"]aiı,r,.r,1 1i,l/ sl.\lemI
Oinla l]"

6.Paralinin muslUkla donnıaslf aİjoi,eyeı a],l.a, |rı
rezistans lertiball olma|l, c]ha: ls iİrd(l.ü oln,asa lJıe
musluğun en az o/o50 rezistansl devrede olmaldlr.

Rezistans|n devrede olduğunu g6sleren !şlğı olİrall.ılr

7.Cihazda hem ana rezıstansln hen] de manil(rd
rezistansınln slcakl]k eıİn yet slslel]r1 olmalldrr

8,clhazda oNioFF düğnlcsi enellınln Ve lez sıanslıı
devrede olduğunu gö5leıe:ı lslk gL]Venllk cevlesI

olnlal(l!l

9.cihaz dlş kasasl paslaııİnaz çe]lklen iç hazne ]se
eloksal kaplı alüminyuİrdan iİİa edilnriŞ olnlal]dlı

1o.cihazln kapaslıesi 5 Iil,e olıllal1.1tr

1 1.BuhaalaŞmalara karŞl cihazlİ kapağ] oi ,]l]dIr

1 2,cahazln musluğu danllaıl; \,;ıpn]an]al,,]l,

13.Cihazın elektrik c:-|1i\,.l s|.,,..ı o n].|1.1jI

14.clhaz 220 v 50 l]z'de iallslİalidll

15.cihaz üreıim hatalarlna kars| en a,z 1 yllgarnİ]ı,|,
olnıalldlr.

2 Buzdolabr ] adeı

530liıre brüı hac]nrde
soğutucu bölme +5'c-+1, c aras,nda

çalıŞmalldIr Ağlrılk 82 6 kg
Yüksek|lk 184.5.rİ

Derİrlik 63,8 otı
Genrşlik 59,5 cnl

Dondurucu böIn]e en az -20'c y"e kadl düş,nelidll
l(aJ, RaI savIsI el,.]., i.i,'-| (JtInalld,l

; ıa1, . - ,, ,l sl ı,iie, .ı: .1 , . L,,, .r|l.t,r t)c hl,, n.,,1__ ,! 1l| ]
^Oı ll 1O
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PARAFiN DiSPENSER TEKNiK ŞARTNAMESİ

1. Cİhaz parafinin eritilmesinj ve ısienilen sıcaklıkta sai,l ltıittiııı.ısıni
sağlamak amac| ile ku llan ılacaktır.

2. Cihazda hazne sıcaklığı 30-90'C arasında ayarlanabilmelidir.

3. cihaz termostatik ısı kontrollü olmalıdır.

4. Cihaz parafini yakmayan hassas rezistansa sahip o|malıdır

5. Mus|uğun bağlandığı ısıtmalı manifold sistemi olmalıdır.

6. Parafinin mus|ukta donmasını engelIeyen ayrıca bir rez!stans iertibatI
olmalı, cihaz ısıtmada olmasa bile musluğun en az o/o50 rezistans! rJevrede
olmalıdır^ Rezistansln devrede olduğunu gösteren ışığı olııa,rlır

7. cihazda hem ana rezistaıısın lıeın de manifold rezjstat]sıııııı s,caklık
emniyet sistemi olmalıdır.

8. Cihazda ON/OFF düğmesi, enerjinin ve rezistansın devrede olduğunu
gösteren lşlk, güVenlik devresi olmalıdır.

9. Cihaz dış kasası paslanmaz çelikten, iç hazne ise eloksal kaplı
alüminyumdan imal edilmiş olmalıdIr.

't 0. Cihazın kapasitesi 5 libe olmalıdır.

't'l. Buharlaşmalara karşı cihazın kapağı olmalıclır.

12. Cihazın musluğu dam lama yap ıı-.ı;ı-ıai ıd ı i-.

13.Cihazın elektrik emniyet sistemi olmalıdır.

14.Cihaz 220 V, 50 Hz'de çalışmalıd ır.

15.Cihaz üretim hatalarına karşı en az'1 yıl garantiIi olmalıdır.

-{-A)aa)rf,dıLac,9ı"(\.ı.. Ft.oi c"-J.^'JırPropD..



BUZDoLAl}l TEKNiK ŞAltl,NA]\l laSi

l. Toplam brüt hacmi en az 360 litre olnıalıdır

2. Çift kapılı olmalıdır

3. Ses seviyesi en fazla 50 Dba oln-ıalıdır

4. Dondurucu bölme sayısı eı,ı az 2 olııralıdır

5. Buzluk tipi standart

6. Dondurucu bölme hacmi en az 8litre o|nlalıdır.

7. Soğutma sistemi no fiost olmalıdır

8. Soğutucu bölme net hacmi en az 200 litre olmalıdır

9. Enerji sınrfı A++


