
TEKNlK RAPOR

l5.03.2022

Daire Başkanlığlmlza bağlü bulunan Silvan ilçesi merkez müallelerin içmesuyu scADA §isteminde

arlza verdiğinden, aşağıdaki malzemelerin kullanılarak bakım onarımının yaptııılmasına ihtiyaç dulrılmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Sı ra
No: MaIzeme Adı: Birim: Miktar:

l 3x ] ,5 NYY Kab|o (Bakır) (Güç için) metİe 200

1 l0x1,5 NYY Kablo metre (BakıI) (sinyal için) metıe 200

4x1,5 LIYCY Kablo @akr) (sinyal için) metre 40

4 Işıklı-sesli Alarm Kornası temin adet l
5 Tünel terfi merkezinde vo kartı adet l
6 DR-UPS4o güç kaynag (24-29 vo]ıt 1220 y) adet 3
,7 RTU 350 adet 4

8 İşçilik

6. 8 numaralı kalemde mevcut 4 adet RTU panosunun yerinden sökiilerek yeni lokasyonlara taşınması, montajı, kablouç bağlanttlannın yapılması, RTU programlarının yeni lokasyorüara göre yükleıunesi, sistem testi yapılİnası, SCADA' yaentegrasyonu ve gerekli revizyonlann yapılması, sistemin çalışır durumda teslini (entxiınantasyo lo ve ekipmanıaıkapsam dışıdIr);

İş kalemleri aşağıdaki gibidr..

l. 1,2 ve 3 numaralı kalemlerde kablo temini, yerine montajı, ekipman ve pano olmak üzere her iki tarafta da uç
bağlantılanrun yapllması, ekipman ve sistemin çalışır ve faal durumda tesiimi(ekipman tamai,değişimi vs. kapsam dışıdır);

2. 4 numaralı kalem iÇin ıŞıklı-sesli alarm koması temini, mevcut RTu panosuna röle ekleyerek montajı, RTU
Programında gerekli revizYonlar yapılarak alaım komasının mevcut SCADA'ya enİegrasyonu, çalışır duruıııda tesliıııi;

_ 3. 5 numaralı kalem iÇin "Tiinel Terfi Merkeziıde VO" kartı temini, mevcut RTU panosunda anzalı I/o kanı ile
değiŞtirilmesi, RTU Programınü gerekli ıevizyoıı.lann yapılarak sisteme entegrasyonu, çalı§ır durumda teslimi (entsrüman
da anza var ise kapsaın dışıdır);

4, 6 numaralı kalemde 3 adet DR-UPS güç kaynağtnın temini, mevcut RTU panolannda anzalı üriinlerin yeni iiriin ile
değiştirilmesi, sistemin çalışıı durumda teslimi (akiiler kapsam dışıdıı);

5, 7 numaralı kalemde 4 adet RTU 350 cihazının temini, mevcut RTU panolannda anzalı RTU,lar ile yenisinin
değiŞtirilrnesi, RTU Progıamının yeni cihaza yiiklenınesi, gerekli revizyonlann yapılınası, ScADA,|a yeni cihazların
entegrasyonunun yapılmasl, çalışır durumda teslimi;
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s|RA No MALZEME ADl MIKTAR BIRlM F|YATl TUTAR

3x1,5 NYY KABLo ( BAK|R )(GÜç içiN ) METRE 200

2 1ox1,5 NYY KABLo METRE ( BA(IR )( siNYAl- içiN ) METRE 200

3 4x1,5 tlYcY KABto (BAKIR) (slNYAI içaN ) METRE 40

4 lŞlKLl _ sEsLiALARM KoRNAslTEMiN 1

5 TÜNEL TERFi MERKEziNDE 1/Q KART| ADET 1

6 DR _uPs4o GÜç KAYNAĞ| (24 -29 VotT / 22o V ) ADET 3

7 RTu 350 AOET 4

8 işçiLiK VAR
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