
sU SAYACI TEKNİK ŞARTN.AMESi.AM.4,ÇveKAF§AM ı
Bu şartı:ıame, Diyarbaku Büyfüşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel
Müdiirlüği,inin ihtiyacı olan bir adet DN200 lVoltnıan Tipi Soğuk Su sayacı soğuk su
sayacı iie ilgili özelikleri kapsar.

STANDAR.TLARİ

_ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınc a 29 Haztarı2016 tailh ve 29757 sayılı Resmi
G_azete'de yayrmlanaı, "Ölçtl Aletleri Yönetrneliğ i (2014/32lAB)- nin tıım maddeleri zorıınıu
olarak yiiriirliiğe girmiş olup, satin alınacak say açlu 2014l32EıJ (2014/32/AB) yönetmeliğine
uygı]n olacakhr. Teklif edilecek ftim malzemeler TSE kalite belgesine veya CE Avrupa
Uygunluk Beyanı veya dengi kalite belgesine haiz olacaktır.

a) İhale konusu mala ilişkin olarak iınalatçı fiımarıın Sanayi ve Ticaret Bakaniığından veya
uluslararası onay kuıuluşlarından aiınmış 2O14/32/AE Tip Onay belgesi ve Kalİte Yonetim
Sistemi Onay Belgesi.

tı)^ İhale konusu mala ilişkin TSE'den veya Uiuslararası akreditasyon kurumlanndaı alınmış
150-4064_ l Standardına Uygunluk Belgesi

c) İstekliler, teklif ettikleri sayaçlann Ip68 koruma sınıfına uygun olduğunu belirten
TuRkAk veya uluslararası akredite editrniş bir kurutuştan alınmış belgJyi sunmaları
zoruıludur.

TEKNiK Öznr,r,İrc-an

'!. Normal kuilanma şartlarında yani sayaçtan süekli yahut aıalıklı su geçmesi ha.llerinde
müsaade edi]en en büyük hata değerini geçmeksizin, sayacın devamlı debide diizgiin
ÇalıŞmasııın Yarırnda, çalışma basıncının efl M 1,6 katı oranında basınca dayaruklı olaıak ta
hata payları düilinde diizgiiı çüşabilmelidir.2. Sayaçlaıın maksimum çalışma basıncı MAP 16 bar olacaktır. Dayaııklılık test]erinde
Çalışma Basncırun 16bar'ın 1,6 katı kadar yani; 25,6 bar basınç uygulanır ve sayaçta
deformasyon olup olmadığına ba.krlır.
3. SaYacın gösterge İ,1nitesini (brından böyle "gösterge iinitesi" olarak aırlacaktır) o]uşturan
kadran ve tamburlar iDerindeki rakam ve harf kaıakterlerinin baskılan çok diizgiin olacak ve
ölçiilen debinin kolay okunabilir, güvenilir ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde
gösterimini sağlayacaktır.
4. Gösterge iinitesi ölçiilen suııın hacmini m3 olarak gösteıecek ve hacim birim sembolü m3
kadran tizerinde veya göstergeyi oluşturan rakamlann hımen yanrnda gösterilecektiı,
5. 

_._ 
Gösterge iinitesinde, başka metotlaıia kontrol ve kalibrasyon (örnek: otomatik mrıayene ve

kalibrasyon) ölçi,imterinde kullaıulabilecek eiemarılar da bulunabilir.6. Gösterge iinitesinde metre kiip ve metre küpi,in katlanrır beliıtmek için siyah renk, metre
kfipiin askatlarıru belirhnek için kırmızı ıenk kullanılacaktır. Bu renkler ibre, indikatör,
rakam, tambuı, disk, kadran veya bunlann çerçevelerine uygulanacaktır.
v. Gösterge iinitesi kuru tipte olacak, sayacın içerisinden geçen su ile temasta olan paıças,
olmayacaktır.
q. Gösterge iinitesinde atmosferik etkenlerden dolayı sayacın okunmasını zorlaştıracak
dırrumlaı (buğulanma, koruma penceresinin iç yttziinde su yoguşması v.s.) oluşmayacakhr.9. Sayaç, dış etkilerden toz, rutubet, nem v.b. korunacak IP68 şartlanna uygun hale
geürilerek, mekanizrna Grubu en az 4 mm kalınlığında polikarbon veya mineral- cam ile
vakumlanacaktır.
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l0. ÖlÇme tertibaiı, manyetik aktarma diizenine sahip olacaktır. İstek]i teklif ettiği sayaçların
dıŞandan manYetik alandaı etkilenmemesi ile ilgili tijm tedbiıleri alıp, sayacı magİet korumaıı
ıiıetecektir.
1 1 , Statik manYetik alaı etkisi altında sayaç OIML R-49 standardı doğrultusunda 2 014132/ AT
direktiflerine uygun olarak doğru olarak çalİşmalıdır.
12, Şebekelerde olası ani basınç yiikselmelerinde gövdenin zaraı görmemesi basrnca dayaruklı
olması ve herhangi bir deformasyona uğramamas,, yiizeylerde çatlak, oyuk, kanncalanma, çizikv.b gibi kusuılann olmaması sağlanmalıdır.

]3: Şlıryrg- gövdesinin iç ve dış krsmı elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Toz Boya
kalırılığı 100 mikrondan Eağı olmayacakhr.

11._ ^Görl._rş: 
iinitesi sert plastikten yapılmış dayanrklı bir kapak ile korunacaktır. Kapak en az

13 5" açılabileceklir.
15. SaYaÇlarda mühiiılenebi]en emniyet tertibatı olrnalıdır. Miihülemiş bir sayacın tesisata
bağlanmasından ewel veya soffa milhilı tertibatına zarar vermeksizin sokıılııp açılabilmesi,
ayaruın değiştirilebilmesi, sayma ve ölçme tertibatına müdüale edilmesi miımkiin
olrnamalıdır.
16. Sayaçlann gövde malzemesi pirinç veya döküm (asgari GG25) olacaktır.
|7, SaYaŞ iÇin gerekii sızdırmazlık contalan takım hatinde temin edilecektir, bu parçaların
bedelleri sayaç fıyatına dAtıil olacaktır.

1!. Ş9vuçl*ın damga tarihleri kabuliin yapıldığı yıla ait o]acaktır.
'!9. ]darenin adı ve sayaç numarası sayaç üzerine rahat okunabilecek ve silinmez şekilde
y azılacaklıır.
20, sayaç mekaniznasının .kadraııına veya çerçevesine gönınıiı bir şekilde, sayacın
kurumumr,,a ait olduğunu belirtir Kıırum amblemi yapılacaktu.
21. sayaçlar ISo 7005,2 ve ISo 7005-3'e uygıın flanşlı bağlaıtıya sahip olacaktır.

22...sayaç, su sıcaklığınm, sayacn işletme sıcaklık aralığı içindeki değişmelerinden olumsuz
etkilenmeyen malzemelerden iiretilecektir.
23-, içinden geçen su sıcaklığının 0oC'den +50oC'ye kadar değişmeleri su sayacının yapımında
kullanılan malzemelere olumsuz bir etki yapmamalıdu.
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