
PASLANMAZ KROM BAYRAK DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)- Bayrak d�reğ�n�n en üst tepe kısmında, �çten �pl� (çel�k halat) s�stemlere uygun olarak rüzgarın yönüne 
göre kend� etrafında kolayca dönerek hareket etmes�n� sağlayarak bayrağın d�reğe dolaşmasını engelleyecek 
ve az b�r rüzgar kuvvet� �le bayrağın devamlı dalgalanmasını sağlayacak sonsuz döner mekan�zma 
bulunacaktır. Bayrak d�reğ�ne �lave görsell�k, ömür kazandırmak ve bayrak d�reğ�nde oluşab�lecek arıza 
durumuna karşı döner mekan�zma demonte olarak �mal ed�lecekt�r. 

2)- Bayrağın rüzgar etk�s�yle kend� etrafında hareket ederken d�rekten ayrılmasını engelleyecek pol�karbonat 
malzemeden üret�lm�ş bayrak boncuğu bulunacaktır. 

3)-Bayrağın düz durmasını sağlayacak, �p sarma mekan�zmasının bayrağı rahat �nd�reb�lmes� �ç�n 
ağırlığıyla yardımcı olacak bayrak m�l� olacaktır. Bayrak m�l�n�n �k� ucunda (Q4) kalınlığında karab�nalar 
bulanacak, karab�naların b�r� bayrağa d�ğer� �se bayrak boncuğuna takılacaktır.

4)- Bayrak d�reğ�n�n 110 cm yüksekl�ğ�nde �çten �pl� bayrak d�rekler�nde göndere bayrak çekme �şlem�n�, 
portat�f kolu �le kolaylaştıracak, �p sarma kargaşasını ve kapak açma kapatma �şlem�n� ortadan kaldıracak, 
kullanıcıya kolay müdahale �mkânı sağlayacak �p sarma mekan�zması bulunacaktır. Mekan�zma portat�f kolu 
�le bayrak aşağı ve de yukarı çek�leb�lecek, ayrıca mekan�zmanın b�lyel� k�l�t s�stem� sayes�nde bayrak, 
d�reğ�n �sten�len yüksekl�ğ�nde sab�tleneb�lmeye �mkân sağlayacaktır.

5)- Bayrak d�reğ�n�n alt zem�n kısmında d�reğ�n montajını kolaylaştıracak ve yer�nden çıkarılması gerekt�ğ�nde 
kolaylık sağlayacak montaj flanşı bulunacaktır. D�reğ� b�r noktadan sab�tlemek suret� �le d�reğ� zem�ne 
yatırmak veya yukarı doğru d�kmek �ç�n menteşel� taban flanşı kullanılmalıdır. Taban flanşının kalınlığı ve 
ebatları, bayrak d�reğ� yüksekl�ğ�ne göre ayarlanarak ST37 galvan�zl� çel�kten yapılacaktır. Bayrak d�reğ�n�n 
alt zem�n kısmında, menteşel� taban flanşının üzer�nde montaj t�jler�n� ve menteşel� taban flanşını kapatarak 
d�rek �le paslanmaz bütünlüğünü sağlayan taban rozet� bulunacaktır. Bu taban rozet� her hang� b�r müdahalede 
boru üzer�nde kaydırmak suret�yle aşağı-yukarı hareket edeb�lecekt�r,   1,00 mm veya 1,5 mm kalınlığında 
304 kal�te paslanmaz çel�kten �mal ed�lm�ş olacaktır. 

6)-Bayrak d�reğ� zem�ne sab�tlemek �ç�n beton ankraj betona gömülür. Beton ankraj; şablon sacı, saplama, 
somun ve puldan oluşacaktır. Beton ankrajı ST37 galvan�zl� çel�kten �mal ed�lm�ş olacaktır. Mevcut beton 
ankrajı, bayrak d�reğ�n� zem�ne sab�tlemek �ç�n mevcut betona del�nen del�klere k�myasal dübel doldurularak 
gömülecekt�r. 
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