
DisKİ GENEL MüDüRIüĞü
PİRİNÇ sU SAYACI BAĞLANTI RAKORU TEKNİK ŞARTNAMESI

1. KONUYEKAPSAM
Bu şarhume; Diyarbakır Büyiikşehir Belediye Başkanlığı Diyarbaku 

, 
Su, ve

K*d;;y; io*"ri c.n.ı Müdürliğünün (bu şartnamede "idare" olarak anrlacaktır)

ihtiyu", oi* piıinçten mamul sayaç reıiorlan ile ppRC ma]zemeden mamul sayaç bağlanu

rekorlanna ait hususlan içerir.

2. PiRİNÇ sU sAYAcI BAĞLANTI RAKORU TEKNİK Öznı,ı,ixr,nnİ
2.1.Sayaç rakorları arırna boyutlan DN20, DN25 olup ölçüleri idarenin göstereceği

numune veya ekteki teknik resime göre olacaktu.
z.z.innç çubuklardarı eldeldilecek sayaç rekorları sıcak dövme ve talaşlı imalat

yönterııleri ile iiretilecektir." 2.3. Sayaç rekoru üetiminde kullanılacak pirinç çubukların kimyasal bilesimi; TSJ,N

|2165 ve TS 
-EN 

12l64 starıdartlannda Cw 617N malzeme için belirtilen değerlerde, DIN

50930_6:2013-10 standardında belirtilen su ile temas eden malzemeler için tanrmianmıŞ

değerleri aşmayan, RoHs (zararlı kimyasal Maddelerin kullanımmın yasaklanması_

2O02l9 5 /EC) diıektifıne uygun değerlerde olacaktır.
2.4.D'övme sorırası diş ytızğlerin temizliği kumlama ile yapılacaktır. Kumlama işlemi

sorırası ytDeyde çapak, karıncatanm4 katmer, tufal, çukur gibi imalat hataları veya kaynak,

lehim ve tapalama izieri gibi kusurlar bulunmayacaktt.
2.5.Rekor somunları tei miihiir ta]<ılabilmesi için delikli olmalıdır,
2.6. Rekorların montajı için kullanılacak manşonlar TS l1 EN 10242 standartlarına

uygun olacaktıI.

3. PPRC SU SAYACI BAĞLANTI RAKORU TEKNİK ÖzBı,ı,irınnİ
3,,l.Sayaç rakorlan anma boyutlan DN20 soğuk su sayaçlarına uygun olup ölçüleri

idarenin göstereceği numrıne veya ekteki teknik resime göre olacakhı.
3.2.Rekor somıınu pirinç malzemeden, rekor ttipü ise PPRC malzemeden imal edilmiş

olacaktır.
3,3.pirinç çubukiardan elde edilecek sayaç rekorları sıcak dövme ve talaşlı imalat

yöntemleli ile iiretilecekiir.
3.4. Sayaç rekoru iiıetiminde kullanılacak pirinç çubukların kimyasal bileşimi; TS EN

12165 ve TS EN 12164 standartlannda Cw 617N malzeme için belirtilen değerlerde, DN
50930-6:2013-10 standardında belirtilen su ile temas eden malzemeler için tanımlanmlş
değerleri aşmayan, ROHS (Zaıarlı Kimyasal Maddelerin Kullanımının Yasaklanması-
20021 9 5 /EC) direktifıne uygun değerlerde olacaktır.

3.5. Dövme sonrası dış y,üzeylerin temizliği kumlama ile yapılacaktır. Kumlama işlemi
sorırası yiizeyde çapak, kannöalanma, katmer, tufal, çukuı gibi imalat hataları veya kaynak,
lehim ve tapalama izleri gibi kusıırlar bulunmayacaktır.

3.6. Rekoı somunlan tel miihü takılabilmesi için delikli olmalıdır.
3,7. Rekorlann montajı için kullanılacak manşonlaı TS l1 EN 10242 standartlarına

uygun olacaktır.

4. ÖLÇüVETOLERAN§LAR
4.1. Teknik ıesimde müsaade edilebilir toleranslar; uzunluk ve açılar için TS 1980-1

EN 22768-1 orta smlfa, şekil ve konumlar için ise TS 1980-2EN 227 68-2 "K" sınıfına uygun
olacakhr. Teknik resimde bu toleranslaıdırma ISO 2768-mk olarak görülmektedir.
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4.2.Sayaçrekoruparçalarınıntalaşlıimalatlaişlenenyİizeyleriiçinyüzeydilzgiinlüğü
"Rz=10 pm" olacaktır.

4.3,Sayaç rekorlarınrn su ile temas eden yiizeyleri piirüzsiiz ve işienmiş olacaktrr

4.4. Sayaç rekoru iizerine açılacak dişleı TS EN IŞO 228-1 standardına ve standartta

belirtilen A sınrfı tolerans o"g"rı.rin. 
"ygr- 

olacak, imalat sırasrnda açılan dişlerin kontrolü

TS EN Iso 228_2 standardna uygun "ğetkili 
kurumlardan sertifikalı A sınıt mastarlaıla

yapılacaktıı.

5. GARANTİşARTLARI
5.1. Yİiklenici tarafından (İdare Ambarlanna) teslim edilecek malların kabuliinden

(partiler halinde teslimat olduğu takdirtle en son muayene ve kabul itibar tarihinden) sonra

geçerli olmak iizere asgari 2 (iki) vıl gaIanti silresi olacaktır,

S.2.yiiklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orij inal

nüshaiarım idare,ye teslim etmekle miikelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti

belgesi diizenlenmesinin mtimkiin olmamasl durumunda, yüklenici garantiye ilişkin

taahhütleıi içeren biı belgeyi İdare'ye srrnmak zorundadrr,

5.3.Garanti kapsamındaki malzemede, sözleşme stiresi içerisinde tespit edilecek.hata,

ayıp ve eksikliklerinl gaıanti sağlayaı kişi veya kuruluş tarafindaı giderilmesini yiiklenici

üstlenecektir.

6. AMBALAJLAMA
6.1.Ytıklenici, sayaç rekorlarını kolileyecek ve sağlam ahşap veya benzen_ sandıklar

içinde, taşım4 yiikleme ve boşaltrna sırasında parçalarda herhangi bir deformasyon

oluşmasına izin verilmeyecek şekilde ambalajlayacaktır
6.2. Malzemeler rekor çifti ve contasıyla birlikte poşetlenerek, ezilme ve dişlerde

bozulma olmayacak şekilde kolilere dizi sistem ile dizileceklir.
6.3.Amüahj kotileri kolay yırtılmayacak şekilde kalın ve sağlam, depolama şartlarına

uygun olacaktır.
6.4. Ambalaj sandıklaııruı üzeline mevcut parçaların anma ölçülerini, tip işaretini,

parça saylsiııı, ilgiİi standart numarasını veya kalite bclgesini gösteren listeler yapıştıracaktır.

kontrollerinin yapılmasrnın ardından sayaç rekorlan, idare'ye teslim edilecektiı.
6.5.DN20 (3/4) SU SAYAÇ CONTASI: Şeffaf renkli o1acaktır.

6.6.REKOR sETİ: İki adet rekor somunu, iki adet rekoı ttipü ve iki adet contadaİ
oluşrır.

6.7. Sayaç bağlaıtl rekoılarrnrn pirinç malzeme ağırlıkları aşağldaki tabloda

beliıtilmişür.

Sıra No Malzeme Adı
Ağırhk

Gr
Toleraıs

+- Gr

1
DN20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti ((Pirinç)
dki adet oirinc rekor somunu. iki adet pirinç rekor ttipü)

5

2
DN20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti (PPRC)
cıki adet pirino rekor somrınu)

100 3

DN25 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti ((Pirinç)
(İki adet pirinç rekol somurru, iki adet pirinç rekor hipü)

440 10

2

250

J
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İhtiyaç MiktarıMa.lzeme AdıSıra No

3.500 SetDN20 Su Sayacı Bağlarıti rekor Seti (Pirinç)
1

2.000 SetDN20 Su Sayacr Bağlantı rekor Seti (Rekor Tüpü PPRC)2

210 SetDN25 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti (Pirinç)3

7. İHTiYAÇ LisTEsİ:
ıhtiyaç listesi c"rr"l ııiatırıuğiirniize bağh birimlerin ihtiyacı göz önijne alınarak

aşağldaki tabloda verilmiştir.
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8. GENEL ŞARTLAR
8.1.Doğrudaıteminkapsammdaalınacakolanma]zemelerin;tekliflerindeğerlendirilmesi

aşamasİnda İs."tekıi alım konuzu olan malzeme, iş ve eylemlere ait istenilen belgeleri (dokiimaı ve

t"-tı"J"t.ı ve DN20 çaplı PPRC ve Pirinç sayaç rekor setlerinin her biri için (2) iki §et sayaç

t"a"it 
".ko" 

or-ro..ini teklifle tirliı<te ia'ıreye teslim edilmelidir. (Diğer çaplar için ikişer

,.1- no*,_. verilecei<tir). Numuneleri uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı

bıralolacaktır.
Numııneler imalat ve toplam kalite açısrndan büttin özellikler ile satın alınacak iiriiıler için

referans ve ömek kabul edilecek olup alınacak üri,inler numune üriin özelliklerini sağlayacaktır,

Numrıneler ile biılikte sayaç rekor setinin piyasaya arzı için geıekli dokiiman, ]<alibrasyon değeıleri

GıaJ oranları) yazlı teigeıer ile uygun 
-biı 

maızemeder, yapılmış sağlam bir kutuya konulmuş

ietiıde tesliın eoilecektir. Ttim kullanma kılaıuzlan ve dokiimaı.lar Tiirkçe olacaktıı.

8.2. Ma^lzernelerin tamamı içme suyu ite uyuşabilir olacak ve insan sağlığına zararlı bileşen

içerikli olmayacaktr.' 
8.3.İdaıe gerek gördüğü takdirde her kalem malzeme için istediği akedite olmuş kurum veya

kuruluşta test ve muayene yaptırabilecektir. Her tiirlü muayene, rapor ve tahlil ücreti istekliye aittir,

d.4.ıı". ttiİlü;akliye, indirme_bindirme v.b, işler istekliye aitıir. Nakliye sırasrnda hasaıa

uğrayan malzeme İstekli taraflndan yenileri ile ücİetsiz olarak değiştirilecektir,
8.5. İstenilen malzemelin tamamı yerli imalat olacaktır. Cin mallı malzemeler kabul

edilmeyeceklir.

9. MAL TESLİMİ
Uygun bir malzemeden yapılmış sağlam bir kutuya konulmahdır. Kutulara konulmuŞ saYaÇ

bağlantı rekorları, taşınmalan sırasında hasara uğramayacak şekilde uygıın mukavemetteki kutulara

veya palettere yerieştirilecektir. Bu kutularırı/paletlerin iizerine rekor tipi, miktan, ÇaPı belirtilerek
yazrlacaktır.

Malzeme tamamı kesiı sipariş verildikten sorıra 15 gllıı içerisinde idareye teslim edilecektir.

Her teslimatı yapılaı sayaç bağlantı rekorlarınrn gerekli test ve muayeneleri yapıldıktan sonra
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lii:

kısmi kabul işlemleri yapılacalıır, Teslim yeri, DİSKİ Ana Ambandır

Ek:
l - 

- 
liri"ç su sayacı bağlantı rekoru teknik resim

Z- PPnÖ su sayacı bağlantı rekoru teknik resim

çEK
İşleri Şefi

GüNEŞ
Sayaç işleri Şube

Müdür v



Diski Genel Müdürlüğü
Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü
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5ayaç gağlantl Rekoru DN2o-DN25-DN4o
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Diski Genel Müdürlüğü
Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü
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