1

6.000 Lt. SÜT SOĞUTMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Tankın minimum kapasitesi 6000 Lt olmalıdır.
2- Tankın gerek iç, gerekse dış cidarlarında kullanılacak paslanmaz çelik Batı Avrupa menşeli
Paslanmaz çelik sacdan imal edilecek AISI 304 Kalite olacaktır.
3- Tankın ana gövdesindeki paslanmaz çelik saç levhaların birleştirme yerleri içten ve dıştan
yapılacak kaynak Lazer dikiş kaynağı olacaktır. Tankın iç yüzeyin otomatik polisaj makinesi
ile temizlenecek yüzey pürüzsüz olacaktır.
4- Tank da yıkama işlemi için CIP sistemi bulunmalı ve bu sistem otomatik olarak kontrol
edilebilmelidir. Bu CIP sistemi tankın içine yeterli su alınmadan devreye girmeyecek şekilde
seviye algılama sistemi olmalı, CIP sistemine ayrıca tüm yıkama parametreli girilebilmelidir.
5- Tankın izolasyonu, iç ve dış cidar arasına enjekte edilen “yüksek yoğunluklu” poliüretan
yalıtım malzemesi ile yapılacak bu malzeme CFC ( Cloro floro carbon ) içermeyecektir.
Yalıtım malzemesi dansitesi yüksek Poliüretan köpük olacak ve Tankın izolasyon yüzeyine
püskürtme enjeksiyon ile aktarılacak ve her noktasında eşit izolasyon sağlanacaktır.
Polystyren plaka ve elle sarma yöntemi ile izolasyon yapılmayacaktır. İzolasyon kalınlığı 80
mm. olacaktır.
6- Tankın üzerinde Elektronik Kontrol sistemi olacak bu sistem içinde bir mikrobilgisayar
olacaktır. Bu sistemde Tankın tüm fonksiyonları hatasız çalışacak şekilde kontrol
edebilmelidir. Bu sistem yıkama, soğutma ve karıştırma işlemlerini en ez enerji harcanarak
yapılmasını sağlayacak şekilde programlanmış olacaktır. Bu sistemde tankın içinin Yıkama
Programı, sıcaklık değerleri set edilebilmeli, katıştırıcı sisteminin çalışma zamanları, gecikmeli
çalışma parametreleri kontrol ve set edilebilmeli, soğutma sisteminin gecikmeli çalışabilmesi
kontrol ve set edilebilmeli, Karıştırıcı motoruna bağlı pervanenin karıştırma zamanları set
edilebilmeli, soğutma sistemi. Kontrol ünitesindeki işlemler sistem üzerinde yer alacak dijital
göstergede izlenebilmelidir. Sisteme girilen set değerlerinde ve fonksiyonlarda bir anormallik
olduğunda sistem multi fonksiyonlu olarak alarm verebilecek donanıma sahip olmalıdır. Bu
sistemde Kullanım ve Raporlama fonksiyonu Süt soğutma bilgileri, Yıkamada zaman ve
sıcaklıkları, Kompresörlerin çalışma saatlerini içermeli ve min.2 ay geriye gidilerek gibi
bilgileri hafızasında tutabilecektir. Bu mikrobilgisayardaki veriler istenildiğinde bir bilgisayara
aktarılabilecek veri çıkışına uygun olmalıdır.
7- CIP Sisteminde bulunan pompa paslanmaz çelik fana sahip olmalı ve IP 65 standardını
taşımalıdır.
8- Tank üzerinde özel kapaklı bir havalandırma menholu bulunacaktır.
9- CIP sisteminde 2 tane yıkama başlığı bulunmalı. Bu başlıklardan birisi Ön Yıkama ve son
durulama, birisi ise deterjanla yıkama yapacaktır.
10- Tankın soğutma sistemi, içine konulacak 1/2 sütü 3 saatte +38 oC ortam sıcaklığında 35 oC
den +4 oC ye soğutabilecek donanıma sahip olmalı ve tank içine tankın % 10 kapasitesine
kadar süt doldurulması halinde de soğutma başladığında bir donma olayı olmayacak
evaporatör yapısına sahip olacaktır.
11- Tankın Karıştırıcı Motoru redüktörü ve Batı Avrupa menşeli olacak ve tank üzerinde 2 adet
bulunacaktır. Bu motora bağlı karıştırma mili dolu paslanmaz çelik olacak mil ve ve
pervanesi AISI 304 kalite olacaktır.
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12- Tank içindeki sütlerin kolayca boşaltılabilmesi için uygun bir drenaj ve eğime sahip olacaktır.
13- Sütün Tanktan çıkış kontrolü, DN 50 normunda 304 Kalite Paslanmaz Çelik çelikten imal
edilmiş rekorlu kelebek vana ile sağlanmaktadır. Özel yapısı nedeni ile kapalı konumda
tamamen sızdırmazdır.
14- Ayarlanabilir ayaklar, AISI 304 kalite paslanmaz Çelik iç gövde iskeletine, güçlendirilmiş
paslanmaz çelik takozlar ile argon kaynağı ile kaynatılacak, kontra ayar vidası ile bozuk
zeminlerde dahi kolayca teraziye alınabilir olacaktır.
15- Tankın ön yüzünde operatörün rahatça tankın üzerine çıkabileceği yeterli yükseklik ve
basamak yapısına sahip AISI 304 kalite paslanmaz çelik merdiven tertibatı olacak bu sitem
tanka hatasız ve sağlam bir şekilde dıştan argon kaynağı ile monte edilecektir.
16- Tank ve soğutma grubu ayrı olacak, soğutma grubunda Scroll tip 8 HP 2 adet Batı Avrupa
veya Amerikan malı Kompresör olacaktır.
17- Soğutma sisteminde hava akımını çok iyi sağlayacak batı Avrupa malı soğutma fanı
kullanılacaktır.
18- Elektrikli ekipmanlar 380 volt 50 Hz 3 faz nötr ile beslemeli olacaktır. Tankın elektrik
panosunda kullanılan elektrik komponentler Dünyanın en iyi bilinen markalarından
oluşmalıdır.
19- Tankın üzerinde, soğutma sistemi ile uyumlu olarak çalışan, soğutma esnasında ve soğutma
işlemi durduktan sonra da karıştırma yapabilecek elektrik motoru ile tahrik edilen karıştırıcı
bulunacaktır.
20- Tankın üsten açılabilir ve temizliği yapılabilir menhol kapak sistemi olacaktır. Bu kapak
yukarı ve yana açılabilir ve 360 derece dönebilecek tip olmalıdır. Kapak batı Avrupa malı
AISI 304 paslanmaz çelik ve hijyenik ve Contasız olacak.
21- Tankın üst kısmının ön ve arkasında süt giriş delikleri olacak, bu giriş delikleri üzerinde
kapaklar olacak tanka Süt bu deliklerden alınabilecektir.
22- Tankın içerisindeki eğim tank içindeki sütün %100 dışarıya alınabilmesine ve tankın yıkama
sonrası kuru kalmasına imkan sağlamalıdır.
23- 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.
24- 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.
25- Tanklarda kullanılan Freon R404 A gazının “OZON sertifikası “ bulunacaktır.
26- Tank üreticisinin ISO, DNV, TUV kalite Sertifikaları olacaktır.
27- Tank üreticisi ISO 9001 ve 2008 kalite sistem sertifikasına haiz olacaktır.
28- Tank üreticisi CE 97/23/ sertifikası olacaktır.
29- Kondenser ünite borusunda gaz akışının gözleneceği bir gözleme camı bulunacaktır.
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30- Tankın CIP sistemi üzerinde 2 adet otomatik deterjan dozajlama pompası olacak, bu
pompalar sayesinde deterjan otomatik olarak yıkama sistemine dozajlanacaktır.
Sistem deterjanı bidonlardan direkt olarak alabilecek donanıma sahip olmalıdır. Bu pompalar
kullanıcı tarafından “YIKAMA” düğmesine basılınca otomatik olarak yıkama suyunun içine
programa göre deterjan ve asit gönderebilmelidir. Tank temizliğini elektronik kontrol
ünitesinden yapabilmelidir.
31- Tankın soğutma sisteminde gaz akışının kontrol eden batı Avrupa malı Selonoid Valfleri
olacaktır. Bu valflerle soğutma gazının akışı kontrol edilebilecektir.
32- Tankın elektronik kontrol panosunda herhangi bir arıza durumunda acil durum için manuel
çalıştırma butonu olmalıdır.
33- Tank da soğutucuya giden akım devresini, voltaj yükselmesi durumunda kesen manyeto
termik bir anahtar bulunacaktır.
34- 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.
35- Tankın satışı yapılan il veya en yakın 150 km çevresinde sertifikalı Yetkili Teknik Servisi
bulunmalıdır.
36- Tankın teknik kullanım kılavuzu Türkçe olacak ve tankın kullanımı için gerekli olan tüm
Teknik bilgiler tankı kullanacak olan elemanlara firma tarafından yerinde verilecektir.
37- Tankın içerisindeki sütü dışarıdan görebilmek için mıknatıslı dijital süt ölçüm sistemi
olmalıdır. Bu sistem sadece mıknatıs dokundurularak cihazın çalışmaya başlaması sağlanır
ve bu sayede şebeke elektriği parazitlerinden ve voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecek
şekilde olmalıdır.

