1.880 Lt. SÜT SOĞUTMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Tankın minimum kapasitesi 1.880 Lt olmalıdır.
2- Tank 2 Sağım olacaktır.
3- Tank içine konulacak 1/2 sütü +38 oC ortam sıcaklığında +35 oC den +4 oC ye 3 saatin
altında soğutabilecek ve % 10 kapasitesine kadar doldurulması halinde de içine konulan sütü
dondurmayan özellikte olacaktır.
4- Tankın teknik kullanım kılavuzu Türkçe olacak ve tankın kullanımı için gerekli olan tüm teknik
bilgiler tankı Kullanacak olan elemanlara firma tarafından yerinde verilecektir.
5- Üretici firmanın Süt Soğutma Tankları üretimi ile ilgili DNV, TUV – ISO 9001-2008 ve Ozon
sertifikası bulunacak ve sertifikaların bir kopyası teklif mektubu ile birlikte verilecektir.
6- Tank üreticisi CE 97/23/ sertifikası olacaktır.
7- Tank çift cidarlı, iç ve dış cidarı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten olacak ve paslanmaz çelik
saç levhaların birleştirme yerleri içten ve dıştan argon kaynağı ile yapılmış olup kaynak
yerlerinde deformasyon ve herhangi bir pürüzlenme-çapak bulunmayacaktır.
8- Tankın karıştırıcı mili komple paslanmaz çelikten mamul, karıştırıcı motor redüktörü olacak ve
tank üzerinde 1 adet bulunacaktır.
9- Tank içindeki sütlerin kolayca boşaltılabilmesi için uygun bir drenaj ve eğime sahip olacaktır.
10- Tankın alt noktasında paslanmaz çelik borudan yapılmış olan süt çıkış borusu ve ucunda 50
mm çapında paslanmaz çelik kelebek vanası bulunacaktır.
11- Ayaklar ayarlanabilir tip olmalıdır.
12- Tank ve soğutma grubu beraber olacak, soğutma grubunda 1 adet en çok 5 HP Batı Avrupa
Kompresör ve fan motoru olacaktır.
13- Elektrikli ekipmanlar 380 volt 50 Hz 3 faz nötr beslemeli olacaktır. Tankın elektrik panosunda
kullanılan elektrik komponentler Dünyanın en iyi bilinen markalarından oluşmalıdır.
14-

Tankta soğutma sistemi ile uyumlu olarak çalışan, soğutma esnasında ve soğutma işlemi
durduktan sonra da karıştırma yapabilecek elektrik motoru ile tahrik edilen karıştırıcı
bulunacaktır.

15-

Tankın üst kapağı tamamen açılabilmeli ve yaylı ayarlanabilir olmalıdır.

16- Tank içindeki sütün miktarını ölçmek için özel kalibre edilmiş ve sertifikalı AISI 304 kalite
paslanmaz çelik ölçüm çubuğu olacak, bu çubuk üzerindeki ölçülerin Lt. ye dönüştürme
tablosu olacak ve tankla birlikte verilecektir. Ölçüm çubuğu tankın iç yüzeyine asılı
bulunacaktır.
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17- Tankın soğutma sisteminde Freon R 404 A gazı dolu olacak, gazın dolaştığı AISI 304 kalite
paslanma çelik 2 sacın özel kalıp sistemi ve lazer kaynak ve kalıpta basılan Evaporatör sistemi
bulunacak, bu sistem 12 yıl garantili olacaktır. Bu sistem soğutucu gazın bünyesinde en
verimli şekilde dolaşmasına olanak sağlamalıdır.
18- Tankın bütün işlemleri (süt sıcaklığı kontrolü, karıştırma programı, soğutma sisteminin
devreye alınması, dijital sıcaklık göstergesi) dijital kontrol ünitesinden yürütülmelidir.
19- Tanklar tüm mekanik aksamları için 3 yıl, Evaporatör için 12 yıl garantili olacaktır. Teklif
veren firmalar Antetli Kâğıtlarına yetkililerin kaşe ve imzasını taşıyacak ve Garanti sürelerini
gösterir bir yazı verecektir.
20- Tankın satışı yapılan il veya en yakın 150 km çevresinde sertifikalı Yetkili Teknik Servisi
bulunmalıdır.

