
RF ve Uzun Mesafe
ULTRASONİK

A)GENEL

MADDE-I.Tanım

Q_Oİf]İ: UZaKTAN OKUMALI AÇMA _KESME VANALIOLÇUM ESASLI VE ÖN ÖDEııtı,İ soĞur §Ü savacıTEKNiK ŞARTNAMESİ

Bu Şanname; DİYARBAKIR Büyiikşehir Beled iye Başkantığı, Su ve Kanalizasyon idaresi GeneMüdürlüğünün (DİsKİ) ihtivacı 
".ı., -;k;;';k;;;t-,';;u, açma/kesme vanaL. ön ödeme seçenekliolarak da kullanıIabilen Ultıasonik soğuk .o ,uyu|iurr,. *knik özelliklerini kapsar.

ıdare sınırlan içerisinde bulıınan su abonelerinin sayaçlanna ulaş maması (abonenin evdeolmafivısı , kapıyı açmaması. sayacın kilit altında olııau vb.) nedenleı ile ölçülemeyen suyun doğruolarak ölÇülrnesini sağlayarak 
'"ı,"tt* 

*ş, ."cİ;;, otur* ı,"tarn- onua- ı.ıaroak. personelve kırtasiye gideılerini az.akmak, r"-."a"" i*ir"r ..!r'*, ,**u ttito,rn utoo"]* başta olrnaküzere, tüm abonelerin su tiiketimlerini -rkt; Gı,kr 
'o 

u.ryo: 2lenmesi ve sayaçlara yasadışımüdahelelerin anıııda tesoit edilrnesi, t"v,pl" t"İl?:Ü", İontrol altuıda tutulmasrnı 
-amaçlamaktad 

ır.Uzaktan okuma si§temi iİe abonelerin .. 
',İit"t*r.i 

irı"*ek ,e yöoetm"k üzere alııacak o]an mal vehümetlerin tanımr, istenilen asgari teknik o*uitı* l. r"*siyonlan, sayacı, yedek parça ve bakm,servis elemanlan ve id ari person-elin 
"Cit 

i* ll TÜT İurİl#t-r.lanrruşto.

RF ile k,sa mesafe ve LoRa Uzun Mesafe i]e uzakarı okumalr ve ön ödemeli Ultrasonik Su SayacıSistemi; ftısaca Akıth Şehir Sayacı olarak 
"al-a-lr""l*"l. AkılIı Şehir saYacı, abonenin t lı""a,Ciİr;;.lİlİ vtin.ti* sistemine göndererek su miktannınıdare tamfuıdan faturaland ırılması saglar. "

AkılIı Şehir savacı, Ön Öde;ıi olarak ça\tırılması durumunda, abonelerin kullanacağı subedelinin peşin olarai< hesaplanması 
". .u|*.u'l?,f|aau m"rt"ri suıil;;;"; (LoRa) komutgönderimi ile kedi yiikleme işler,]eri"i-d;t;kü;;"İ]'

MADDE-2.Kapsam
Idare hudutlan iÇerisinde bulunan su abonelerinin tüketimini izlemek ve yönetmek üere alınacako]an mal ve hizrnetlerin tanımr, istenilen 

"rc* ;;i;;;;ıikl;;;"*ilffi;;ri;':'r;,, yedek paıça
niffffi?il" elemanlan ve idari p"rsonJlin ;ii"t; ilgili şartlar üaıe dosyasıııın bu böliimi,inde

MADDE-3. Standartlar
Bu şartname; b2Omm- Q3= 4,0m3/h, R40O, o25mm. Q3= 6,3m3zh, R400, a32mm.Q3= 12,50m3'&' R400 ve a4\mm Q3: 16,0m3/h, R400 olan Ultrasonik uzaktan okumalr açma kesme vanalı veön ödemeli su sayaçlarırıın (Akıtlı Şehir §ayacı) teknik özelliklerini kapsar. Bilim, sanayi ve TeknolojiBakanlığıııca 29 Haziraı 2016 tarih u" zöı si ,"yrı, n"rrrı Gazete'de yayımJanan, '.Ölçü AletleriYönetmeliği Q014/32/AB)- nin tüm maddeleri 

^.*fu 

-"ı"*t 
ytiriirlüğe ginniş otup, satın alınacaksaYaÇlar 2014/32EIJ QO14/32/AB) yönetmeliğine uygıın oıacaktır. isteküler, idare biinyesindekurmayı önerdikleri Lora ile uzakan okumalı 

"ultra;oilt 
su suyu.rda (Akü şehiı sayacı) asgariotarak aşağıdaki yönetmelik ve standaıtlan karşılamak zorundadır,

a) ihale konusu mala ilişkin olarak *"r"ol"-rrm Sanayi ve Ticaret Bakanlrğından veya
§İJ,*l1Tirffü"kurulu§Ianndan alrnm§ iiiiniiİs rip dnay brc.;i;;;iite yönetim

u) İııaıe konusu mala_ il§kin TSE'den veya Uluslararasr akreditasyon kurumtarrndanalınmış 150-406.1-1 Standardın; Ur*-"'. İ"'*..İ" 
İ
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c) İhale konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanm Iso 9001-2015 Kaüte Yönetfun Sistembelgesine sahip olması zorunludur.

d) Teklif veren {irmanın TURKAK veya Turkak onay|r bir kuruluştan alınmş EN17025Laboratuvar yeterlilik beğesine sahip olmasİ zoruntudur.

32 mm aruna çaplı Akıllr şehir sayaçlan,

B)UZAKTAN OKUMALI LORAWAN İIABERLEŞMELİ ÖN ÖDEME SEÇENEKLİ SUSAYAÇLARI

MADDE-4 AkılIı Şehir Sayacı
4.1 Tanım

. _ Uzaktan haberleŞmeli ve Ön Ödeme seçenekli Akıllı şehir sayaçlan, abonelerin su tüketiminiidaıenin,belirlediği gŞas|ar doğrultusunda d.n"tl.. u. değerlendiriı. önÖa"-.r" İaberleşmeıı modtılsu tiiketim miktan ile ilgili "ultrasonik ölçme" sinyalleİni alıp değeriendi.eret ttit"İirrı hesaplayan,göstergesinde gösteren, tiiketimden once Mtşterinin auone tİgiıJini yiikleyip İ-,rrıun- .su.ır,
ÇerÇevesinde, kullanılan su miktarıru Lora habeıleşme ile idareyİ gtına e*ninİ sa!ıayan eıeı<tronıt uirmodüldiir.

4.2 Özeltik]er
4,2.1 Fiziksel Özelikler

. .. 
a) ,Akıllı Şehir sayaçlan, tek bir iinite olarak, elelıİronik gösterge, ultrasonik sensöıler ve elektronikmodül birimlerind en oluşacaktıı.
b) 4!l]' Şehir saYaÇlan 

^16 
atm çalrşma basıncrna dayaıı*lı olrnalıdır. 1 dakikalık test süresince32 atrn" 15 dakikalık test stiresince 25,6 atİ test U*..." İ"y*rtl, olmalıdır.

c) Ultrasonik su sayaçlan 85%bağıl nem ortamınJa uyum içinde çalışabilrnelidiı.d) SayaÇ, pillerin ancak yetkili. elemanlarca değiştiril.ınesini sağlayacak şekilde dizayn edilmeli;Pillere müdüale edildiği anda vana sistemi klitlemell"aiı Pllıerin bulundugu kısım toz, nerr\su gibi dışetkenlere karşı korumalr olmalrdır.
e) SaYaÇ iÇerisindeki elektıonik devre böliimleri, ait olduğu sayacn su geçen böliinılerinden

:lşil? 
yalıtılmış olınalı ve heıhangi bir kontak veya ksa aiwey" irln ,"ir;v"""t biı yapıda

, . 
f)_ Akıllı.Şehir saYaÇlan iizerine ta]<ılacak etiket üzerinde idaıenin belirleyeceği tarzdavanitelikteolmak iizere silinmeyecek şekilde yazılrruş aagıdaki biğler yer almalrdır:l. Idarenin ismi veya logosu

2.Imalalçı firmanın markası velveya logosu
3. Fabrika seri numarasr, iiretim tarihi

g) su sayacınrn boyutu, mwcü tesisata takmak için herhangi bir değişiklik geıektiımemelidir.
h) Su sayacı, her pozisyonda boru hattuıa bağlanuUilro"llai.. (Dikey, Eğik veyaYatay)

4.2.2 Teknik Öze[ikler
a) 20 ırrnı anma çaplı Akilı şehir savaclan_

l]^I: 
0,0.ı 0 m3/saat, Q2= 0,0l6 rn3lsaat, qı= +,o ıtsısaat, Q4= 5,00 m3lsaat değerlerinde,190mm boıunda

^ ^ _ _25 l- anma çaplı Akıllı şehiı sayaçlan,

3-1=^0]9ı6 
m3lsaat, Q2:0,025 m3/saat, qı=o,ı mıısaat,Q4=7,875m3/saat değerlerindeMin.220mm Max. 260mın boyunda olınaİıdıı.
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9-J= 
0:925 m3lsaat, Q2= 0,040 m3lsaat, Q3:10,0m3/saat, Q4= 12,50 m3lsaat değerlerinde

Min.220mm Max. 260mm. boyunda olınalıdır. 
'

^ _40mm anma çaplı AkıIh şehiı sayaçlan,

_a]= 9:040 m3/saat, Q2:0,06a dijaai, Q3:16,0 rı3/saat, Q4= 20,00 m3lsaat değeılerindeMin.400rrın Max. 500 mm boyunda olınal-ıdır.

. |) AlQlL Şehir saYaÇlannda kullaulan sayaç ultrasonik ölçiim prensibine uygun olrnalı ve ölçiindoğrulugu(Q3/Q |) en az R40O olrrıalıdır. §ayaçlar 2-3 ltlh debide harekete geçmeli ve kayıyapabilıneüdir,

, .c) 
Akıllı Şehir saYaÇlannda kullanrlan Ultrasonik su sayacının ölçiim cihazı güvenilir olmalı ve suhacmini metrekiip (m3) cinsinden göstermelid ir.

. . . e) olÇüler Ve ayaİ muayenel"i 
'rri., 

ultrasonik sayacuı elektıonik göstergesi metrekiip ve as katlanbir bıitiin olarak, herhangi bir müdahale geıektiımek su:İn gözle görülebil-ecek t'i. uiçı.a" t.ttir ekrandayer alrnalıdır,
f) Al.lh şehir sayaçlannın ters yönde su akışııa izin vermemesi için çıkışırıda çek-valf yer

1T9]9.': . . g) SaYaçta kullanılan ana gövde rs pN İzıos Ba}.:rr ve n.ı.İ, eİ.şrİı* StandardırıdaCw6l7N kimyasal anal2ine uy9* p.., teknolojisi ile imal edilıniş MS58 prinç malzemeden veya

;İ*tr'J* Plastiğine uYgrın rekor-baş, prioç .ouU... olaı komposit 
"rır.."a". imal edilrniş

Bağlantı yerlerinde olası su 
_szıııtı]anna sebep olabilecek kopmalara kuşı, d,n2OD5/32 ultrasoniksayaçlarırı ana gövdesi ve vana yekpare gövde olacaktr.

. h) koruma ve okuma pencerisi, iaıbelere kury 
'toıuy"u 

kırılmamah ve sayaç içerisine toz, sugiımeyecek ve rutubet olnayacak ş"uıa" .oarr-uzırga sahip olmalıdır. Teklif veren firmalaısayaçlannın en az IP68 koruma sıııfına uygun oıare*u b?ıirt.o u'.ıg"yi ,*,oa* ]o-nıuo*.
. 

' 
Aklt Şehir saYaÇlarının.Ultrasonili ölçme Ei.ı-- lç.*i"aJttrr.rgi ti. i.,-"Ği[ mekanizmayer alınamalr, tamamen elektronik ölçtlın yapı]malıdır.

i) Akıltı Şehir saYaÇlannuı.Ultrİ""nİıt'Oıçın. siri- akş yöniinü algılayabi1ıneli ve ters akış di_izakış ayn ayrı olrnak üzere her fü yönde de hasr* tlİçtl. v"puailıneüdir,

a) Akıllı Şehiı sayaÇları, ön<jdemeli su kullanımını m3 cinsinden kredi olaıak göstermeli ve kedidüşümü ekranda 0,01 m3 tiiketim adurılanyla dG;;ltdi,b) Akltlı Şehir saYaÇlan, mod.ülıi a{ne tr- u-ıgı",ı"ı, tarifeleri, alarm dunurı.tannı, periyodikokumalan ve kontrol bilgilerini. akıllı karthrJan il;;; kahcı hafzaya kaydedebilınelid ir. Aynızananda ilgili bitgileri tizerinde bulunan LoRa moatı]ti iı]ı"rt.rı sunucuya iletebilmelidir.c) Akıllı Şehir saYaÇlan modülü Abone/B.k*d;ki kaıtlan ile haberleşiıken, LCD ekranındaasgari.o,larak aşağdaki bilgiler, semboll"ı *t"-ı- ,.ır"v" metin halinde görülebilrneüdiı:i. Kart takıldığı ana kadar gerçekleş"n topl". ttlİ..r]#rnl olr."l.
i.i. Kart takıldığı anda sayaçta kalan toplu- l.r"al------
iii. Tarife/l(ad eme bilgileri
İv. Abone kartına satş anında ytiklenen en son kredi miktanv. Abone nrırnarası
vi, 

|9nem ieerisinde geçerli olan su bedeli (metrektip fiyatı)
vii. Abone Tipi

S"y"çü4; 
Ultrasonik ÖlÇme Esast-ı LoraWan-Ön Ödemeli Elektronik Kartlı AkılIı Şehir Su

4.3.1 Fonksiyonel Öze ikler

d) Akıllı şehir sayaçlan modülü pi] değişimi sırasıırda hafzasırıdaki bilgileri kaybetmemelid ir.e) Akıllı şehir sayaçlan modülü sayacın mühıiı altuıdaki kapağının yetkisiz biri tarafından açılmasıve sayacı yerinden sökerek müd üale etmesi dıırumıında, alarm durumuna geçerek su sayaclnrn vanasınıkapatmalıdır. Sayacuı anza ve müdahale yönetimi konusund a, İstekliler sayaçlannın özelliklerini vevarsa başka önerilerini tekliflerind e belirteceklerdir
tiiketim bilgilerini değerlendiımeli ve aboneıin kredi

f) Abonenin su

3
miktanndan di§melidir.



kredinin belirlenmiş bi, seviyenin altına düşmesi durumunda, LcD ekranında uyan mesajı
göriintülenmeli ve yeni loedi yiiklendiğinde uyan mesajı silinmelidir.

g) Tiiıketimin devam ederek loedinin bitmesi durumunda, Akıllı şehir sayaçlan modülü vananıı
kapatılmasuıı sağlamalı ve vananrn kapalı olduğunu ve nedenıni ıcn eı«anaa ğostemıeıiair.

h) Kredi bitimind en soıııa kapanan vana, abone kartı ile norrnal kredi veya-yedek ked i yiklenmesi
ile otomatik olarak açdmalr ve mesaj kaybolrnalıdır.

_ ı) Akıllı Şehir saYaÇlanıın modülü, kademeli sat§ sistemine uyarlanabilmeli, dönem içerisinde
tiiketim ıniktanna göıe idaıe_nin belirleyeceği tarifelerden fiyatlandırma (loedi düşĞğ yapabiirnelidiı.
Dönem süesi, kademe/tarife sayısı gibi parametreler mevcut belediye yönetim ,i.t".ı tu.r.d-
girilebiliı/değiştirilebilir olınalıdır.

i) Akıllı Şehir saYaÇlanıa uzaktan kıedi yiikleme yapılabil.ııedir. Aboneler tarafindan satın alınan
kredi, akıllı Şehir saYacına merkezi sunucular ıizerinden Lorawan kullanılarak gönderilebilınelidir.

j) Akıllı şehir sayaçlanna_yapılacak herhangi bir yetkisiz müdüale d;;;J; sayaç modülü
vanaYı kaPatmalı, bu dıırumu hafzasuıa kaydederek alarrn durumuna geçmeli ," ,"." -.ut ia-.]y" 

"ı,yetki kartı kullanını ile tekrar açılabilrnelidir.
k) Herharıgi bir durumda.vanaya kapat komutu gelıniş olmasma rağmen, su geçişi durmarruş ise,

Akıllı Şehir saYaÇ modülü bu miktan tespit etmeli ve L-CD ek*rdu nrg.tiİ ttık"ti. İı-ut göstermeli ve
abonenin kalan kedisinden bu miktan düşmelidir. Bu durum uyr,.u 7BoRç xıEoİ mesalı iıe rcıekand a göıiintülenmelidir.

. .. .l) Akıllı Şehir saYaÇ modüü herhangi bir yangın durumunda su akışının stirekliliğini bozmayacak
Şekilde tasarlanmahdır. Bu amaçla sayacın Uerlnje uygun bir yerde "İanguı butoıİu] bulunmalıdır.
Yanguı moduna geÇildiğinde idarenin belirleyebileceği- Jtır" tuj- ruyuç * İ"ror"ye kesintisiz olarakdevalı 

..et19li_dir, 
yangıı modu siiresi idaıe tarafidan değiştirileiiliı olrnaı ve atone kartı iletaŞınabilrnelidir. languı modu her abone için bir kereye müĞ ohrnlı, y"ttı tu.t, otutolrnadan ikinci

defa yanguı moduna geçmemelidir.

_ n) Akıllı Şehir saYaÇ modüü, süekli bir su geçişi olması durumunda ,.SIZINTI,,uyansı vermeli
ve bu bilgi akıllı kart ve üzerinde bulunan roRa moatıİtı ile merkezi srınucuya iletebilıneüdir.
. _ __m). 

Aİ:ılt Şehir saYaÇ modülü,. idarenin belirlediği süe boyunca n"ji atıjtı.tı olınazsa ..pULS
ARIZA" uYansı vermeli ve bu bilgi akıllı kart ve el-terminali ile sisteme t"ş,İutİır"aıai.. İdarenin
gösterg.e anza modiilü iÇin beliıleyeceği siiıe değiştiritebilir olmalr, elterminali ve akıllı kart ile sayacataşırıabilmelidir.

o) Akıllı Şehir saYaÇ modülü, ters su akışrnı atgı.layabilıneli ve böyle bir durunda bu bilgi sistemetaşuımalıdır. 30 litre boyunca ter§ akrşta su geçmesi d]urumund a rryuç ,ur*.i n!J.ard,r. v.yu ruyuçters su a.Ioşırıa izin vermeyen çek-valf ile tğhiz edilecektir.
ö) Isteklileı, tekliflerinde_A-kılh şehiı sayaçlan modülü alarm sistematiği, sistemin tirettiği alarmkodlan ve açıklamalan hakkında detaylı Ulgl ,.İ..".1.1.İafu.

.. P) Akıllı Şehiı saYaÇlan 
.RF. iızerinden güncellenebilrne özelliğine sahip olınalıdr, Sahadagüncelleme.. 

_ 
işlerrıleri yapıtabiineli, giincefle?e için sayaç kuiusunun 

"çr'hr^, 
kesinliklegerekmemelidir.

, .? AFl' Şehir sayaÇları, LoRa ile birlikte RF haberleşme özelliklerinin her ikisini dedesteklemelid ir. İdare, LoRa ve_RF haberleşmesini 
"ş 

ru.uoı, ya d) ayn"y. t"u-rilirr"ılai..
s) RF haberleşmesi EN137574 standardına uyiın WmBus-T ,ooa*u uyg* oırnJar.
4.3.1.1 LoraWan Özeük]eri:

a) Lora Haberleşmeli, Açma / Kesme Vanalr, Ön Ödeme seçenek,i AKILLI ŞEHİR SUSAYAÇLARI aYnı zamanda iÇerisinde entegre bulunan Lora modülasyonu aracıIrğıyla taşıyıcı iiekansüzerinden okuma Personelinin §ayacn yanrrra giderek izerinden gözle okumasına gerek kalmayacaktır.SayaÇlar, sahaya kurulum esnasında otomatik olarak şebekeye dahil olacak şekiide prograrrıanmalı(LoraWan OTAA özelliğini desteklemeli), süa montajlan esnasrnda manuel kurulum vb. karmaş*
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netwoık tanmlaına işlemlerine gerek duyulıııamalıdıı.
b) LonWan v1,0,1 (Şubat 2016) protokoliine uygun olııaLdıı. yi.iklenici firma, sayacın LoraWaruyumlu biı gateway tizerinden haberleşebileceğini teyit edecektir.
c) Class-A çift yönlü haberleşmeyi desteklemelidir.
d) EU868 MHz ISM bandında haberleşme yapılacaktır.
e) 125kHz band gen§liğ ve ayarlanabiJir uoi ıı"tbi- hzmı desteklemelidir.

?.''^",'*- |:'$1liinıin Adaıtive Data Rate (ADR) özelüği sayaç taıafından desteklenmelidir.
g/ çıKrş gucu maksunıım 14 dBm olacaktu.

4'3'l'2 Aküllr Şehir savaÇlarının Lora şebekesine periyodik olarak gönderim yapacağı transmisyonpaketi, asgari olarak aşağıdaki bilgileri iç..İr"lia i., 
-'- 

"-".,
- Sayaç Nıımaras1
- Sayacın Tiiketim Bilgisi

-;İt-#rff'' 
olan kredi bilgisi (ön ödemeli sistem kullanlrrıası dunımıında)

- Alarm ve Ceza durumlan

ir,.r;;3;1;iljfl;;ffi:HffiTi'erilecek olan asgari aşağıdaki komutlan desteklemeıi vecevap oıarak

-Hİt'ffi§:'ama komutlan, komut sonrası vanantn duıumunun geri bildirim yapılması

- Alarm ve ceza durumlannın resetlenmesi
- Sayacırı Tarih-saat bilgilerinin gtacelGnmesi komutlan
- Sayacın toplam yapıruŞ olduğu-Gönderim r" eır- to.utıu.,r- saysı (Uplink ve Downlink sayılan)

Manuel olarak AkılIı şebi sayaçlannın butonuna basılarak ek Lora paket gönderimidesteklenme[d ir, Bu sekilde vaPılacak oian jlave;"d; ve gönderim paket sayüsı, idare tarafuıdanbelirlenmiş giinltik ülit paiametresi dAhilinde ;;;il;;;" Ihtiyaç duyulduğunda, bu parametresayaca gönderilecek komut yardııruyla artırıhp - azaltıİuUilrr"llOl..

4-3.2 Akıllı Şehir Sayaç Modülü
a) Sayaç üerindeki Modü aşağıdaki biriırıleıden oluşmahdır.i. Ultrasonik su sayacı l" lr*Jleşrrr" Ulrlrrt 

-* *"
ıı. Ana kontrol kartı
iii. S.ıvı Kristal Gösterge (LCD) birimi
ıv. vana ve vana kontrol birimi'
v. Ene{i birimi

_vi Akıllı kart olcuma./yazma birimi.
b) Yukanda tarıımlanan ttim birim-ler kendi aralarırıda uyurriu bir şekilde çalışmalı ve ön<jdememodülünden bir bütiin olarak beklenen f""l"iy;;-;;;getirmelidiı.
4.3.3 Ana Kontrol Kara
a) Bu birim Merkezi İslem Ünitesi (CPU) ve diğer birirıterin işlevliğini kazandıran ve elektronikmodültin fonksiyonlannı düienleyen ve to.t.oi .a." io,nponent ve devreleri içerir.b) istekliler tekliflerinde b.'biri;;;;;.i r"*iJ*' agıklayacaklardır.

4.3.4 Srı Kristal Gösterge (LCD)
a) LCD birimi, gö6el 

,vİ i§itseı 
.r.ne.laj!aııa, Müşteriyi ve Sular idaresi,nin yetkili kişilerin iMüŞterinin su tiiketimi, -kedi 

durumu ve Akİlr'ş.n" s"v"çır".. modültinıiı §levsel d'urumu hakkndatalep edildiğinde velveya gerektiğloa" İ&lla"İr* "'r"r"
b) LCD ekranında irtİeoe"eİ 

"h"E;;Ölar Tükçe olııalrdır.
5



c) LCD ekranrrıda, MüŞterinin ön-ödemeli su tiiketimi biigileri; faturaya (ödemeye) esas
1a{9imyı kavıt kapasitesi 999999 mehektip 

_şalt,na uyacak pkild-e, .; - ;;rküp, en çok litreÇo^aTiiİ]ügiine süiP bir dizin 
_olarak 

gösterilrnelİ, .lrt..İ" geçerli olan fiyatlaı ve kalan kredi miktanm3 cinsinden gösterilınelidir. Kullanılan ui.i.l", ," o"auırtıri;.r-.kı; ;;ıd; İİ, İlÜİa" ti.uli"a..ayırt edilebilir olrnalı, kolayca okunabilir bir yapı sağlanmalıdır.
d) Kaİanİk ortamlarda okunmayı toıaİ,Üt,ıİrsİıçlo ıcn ekranr aydınlatma özelliğine sahipolacaktrr. Ekrarı t2erinde kullanrru kolaylaştırıcİ ikonlar o'lroul.,Or.

.. . 9) LCD ekranıııda, aŞağlda list;le;en bilgiler yazı velv"ya sembol ve rakamlar halindegörülebi]ınelidt:
i. Alınan kredi
ii. kalan kredi
iii. Toplam ttiketim
iv. Kredi az uyansı
v. Vananrn konumu (açıklkapalı)
vi. Ene{i birimini değiştirme_gerekli uyansı
vii. Yanhş/Hatalı kart
viii. ... Cezai
f) İstekliler tekliİlerinde LCD biriminin fizilael, etektrilael ve işlevsel özelliklerini detaylı birşekilde açıklayacaklardır.
g) İstekliler, LcD ekranında hangi bilgiierin bulunduğunu ve bu bilgileri hangi yöntemlegöriintülediklerini tekliilerinde belirteceklİrdir_ "

4.3.5 Vana ve Vana Kontrol Birimi

b--d?. 
Akıllı Şehir Sayaçlan elektronik Modülden gelecek verilerle su akışın açan veya kapatan

b) Bu birim saYaÇ test basncırra dayanabilıneli, bu basınç altmda açma-kapama yapabilmeli veszdırmazlık sağlamalıdır.
c) Vana, en düşük test bar.:Tİu da kapaıdğııda, sıfıı szdırmazlık sağlamalıdır.d] 

P" |y- dış etkilere ve elektıomanyetit 
"it..r.'*oru taşı korunmuş olmalıdır.e) Istekliler tekliflerinde.bu birimin §ievsel or"ıılı.ı"riol a*"yı, İi. İ"İiİJ.lf,İİuyr.uıı*, ,uouaçma ve kapama siirelerini belirteceklerdir.

f) Bağlantı Yerleıinde olası su srzurtılanna sebep olabilecek kopmalaıa karşı, ultrasonik sayaç anagövdesi ve vana yekpare gövde olacaktır.
4.3.6 Enerji Birimi
a) Aküı Şehir SaYaÇlan Elektronik modüli.in enet'i birimini oluştuan pil, sayaç fonksiyonlaruıuıyeırne getirilmesi ve vananın haftada bir kez aç-u*up-u-u yupacağı varsayılaıak normal ortalama

,r-"-'"J'rj,?|ff;Tf*İ:"":*' olrnalı, pil y,uur,i,İ onu-auü su, to, "";;;;i etkiıeıe karşı
b) Elektronik modül enel'i biriminin ömrtinün takip edilmesi için gerekli verileri üetebi]rneü vebu bilgi LoraWan uzaktan haberleşme üerinden ıvıe.t"r}or"ıi- B irimine aktanlrnalıdır.c) Akıllı Şehir SaYaÇlannıı Pi-lleri -.ut y"t-tıi'"l*larca değiştirilınesini sağlayacak şekildedzayn ed ilrneli, pil değişimi esnasrnda ,"y"i u*, 

-"ıgı"-"h 
ve 

-cezalr 
konr-u'-j.çip ,unur,o,kapatmalrdüı. Pil değiştirme işlemi tamamen *,]arı". v"pTa. ";;r'r. rr'ti,giİ#ffi..İn son a ene4ibınmılin_dş ortamdan yalıtımı .y."" k;;;;;l-"ff#.

d) Pilin bitmesi, krsa deweye maruz kalrnası veya değiştirilmesi sırasrnda elektıonik modülüni,izerinde.yıiklü bulunan bilgiler .llir-"-"[aİ. 
..^.*ı t vJ O l

e) Istekli,ler eerek vana Ça\ması ve gerekse elektronik modütiiniin diğer elekıronik birimlerininbir arada doğru ve uvurrıJu *ıişuuiı"r"ri içii-;;ki, il; düşi,ik gerilim değerlerini belirtecek ve budeserlerdekidüsüsle-rin etkiieyecegi fonksiyo;hn-;k;i;jd. runonüuyu.aklardu.
ı,,, AKItll Şenr sayaÇlaiı iÇerisinde yer alan ve sistemin 

.b.iı. 
bütti" nuıi"o"luı,ş.ası için gerekliolan ene4'iyi sağlayan pillerin bulıınduc, uoır* ;;ffi müdahaleleri önlemek için koruma altına
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alınm§ olııalıdır.
g) Pil kaPağı ana gövdeye çift conta sistemiyle taküp çıkanlabilir o]malı, szdrmazl* özelliği

olrnalıdır.

4.3.7 Akillı Kart Okuma / Yazma Birimi
a) Bu birirr', kullanıcuıın Abone Kaıtına İdare tarafindan yfülenen kredi ve ttiketim ile ilgili"değŞken" bilgileri okuluP, Akıllı Şehir Sayaç modüü hafzasına aiıarılmasırıı sugı**ıroo. eyn,

Şkilde, mü$erinin ttiketimi, k_edi durumu ve Akü Şehir Sayaç modüliiniin işlevliği 
"ile 

ilgili bilgilerimodül hafzas_ından okuyup, miiştelinh Abone Kartına y-rl";., saglamalıdır. '
_ b) Bu birirq aYnca Su İdaresi bakırrı/servis ,, y"tki kartlarını İa otuyutııroeıi ve Akıllı şehirSaYaÇ modülü hafizasından düa önceden tanıınl*.ş İilgl".i bu tip kartlara y-utilrr.ıiao. istek[lerteklifierinde önerdikleri "kart okuma/yazma' Uirlrrleİina- rzı<sel ve işlevsel özelliklerini detaylı biı
şekilde aç*layacaklardır.

MADDE-S.Ah|lı karttar
5.1 Genel

5.2 Kart tiirleri

a) Sistemde kullanılacak miko-iŞlemci[ kontaksz kartlar ISO 14443 standaıdınauygıın olacaktır.b) Teklif edilen kaıtlarda kullanılan anahtarlarm uzunluklannuı taç tit oıJuğuİelirtilecektir.Kartlaıa okuma,/Y azra ve silrne işlemleri için anantarlar tullanıırnalı ve bu anahtrrıur'ıİ". İşı.. için aynayn olrnalrdır.
c) Sistemde kullanrlacak kartlar 100.000 kez bilgi alışverişi yapmaya (üerine yazüp okıınmaya)ve l0 Yıl hafza kaYdında tutmaya elver§li olınalı 

"" 
İua.." suijaresi ttinyeri"a. İŞ-s, idaresincetanunlanan yerİerdeki okuma ve ya?ma birimleri tarafindan kullanılabilrneüdir.

, . 
d) Akıtlı Şehir SaYaÇlan, kendisine okutulan ai. tart, hafzasındaki abone bilgileri ilekarŞılaŞtırarak uyum§rız bulduğu kartla hiçbir işlem y.p-.-rı, ve hatalı kart mesajı vererek bu işlemikaydetmelidiı.

.. e) Herhangi bir boŞ kart, 
_ 
ister Su İdaresi yetki kartı isterse Abone kartı olarak kullanrnaaçılabilrneli, ancak kart tipi tanunlandıktan sonra ''k..t ,;;i' değiştirilemez olmalıdr.

, Şlstemde asağıda belirtilen ttirlerde kart tanım.laması yapıiabilmefidir. Bir tiiı için tan,,lanan kartbaŞka bir ti,ıi iÇin tanırnlanamamalı ancak kendi tijrii **ır-irİc., bilgileri silinerek yeni kullanıcı ve yetkibilgileri tanımlanabilmelidiı.

5.2.1 Abone Kartları
a) Abone Kartlaı, tizerinde Aklh Şehiı Sayaçlan modülü numarası, Akıllı şehir Sayaç numarasıVe sayaÇ kategorisi, abone numarasr ve'tipi, ana L"al -ittu", yedek kedi mikan, tanfe bilgileri,

;1iİ*lflT: 
ait bilgiler, vananın en son açılma ve kapanma tarih tiıgileri ,t. tuşru"ul oıun müşteriye

b) Bu kartlar sadece abonenin kendi sayacına ait Akıllı Şehiı Sayaç modülü için kuilanılabilecektirc) Abone kartlan Akıllı Şehir Sayaçlan -ootıltı l. ."rcut belediye yönetim sistemi arasıııdakiÇift Yönlü veri iletiŞimini sağlayacaktır.'B;ili;-;;; s, iauresı uyricaiıir-y*i.v.uııecek ve SuAÇma, kredi iade etme, tarife değiştiırne gitı işıerrıer aeluone kaıtı iizerinden gerçekleştirilecektiı.d) Güvenlik nedeni ile, 
'j5:"1 i"tn'Ğ"J'Jici-jJ-uı..u gerçekleştirilecek operasyonlannharicindeki tiim işlemler, §letme t<ohyğ uç".;;;;o;" kartlan ıizerinden yiirütiilınelidir.e) Istekliler, tekliflerinde abone tİtı İr".ı"J", g".ç"lı"ştirdikleri tiim işlemleri belirteceklerdiı.

5.2.1.1 Abone Kartlan ile Yapılabilecek İşlemler

,"or"İ]*rİjijimde 
kullanılacak uuon" t"rtÜ"-'ii* ,rg-i olaıak aşağıda belirtilen işlemler
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i. Abone, sayaç ve ön-ödeme modülü ile ilgili bilgiteri yazmalokuma/taşunaii. Yeni i«edi ve tarife bi.lgiieri yazmlotuınltaııİa
iii. kredisi biten abonenin sayacını yedek lıredi veya Normal t«edi yiikleyerek açmaiv. Abonenin istediği ve satış terminalinde ytıkl"nei bir tarihte vanay k";dr"ç-.v. Tüketilen toplam su miktan ve satur alrnan krediyi yazına, ot -u, ta'*ru'
vi, Idare tarafmdan sayaca yapdan ti,im müdahalelere 

- 

ait biİgiterin t.Üiy. yönetim sisteminetaşuiması

, .. b). İstekliler, Yukanda tanıınlanan maddelere ilave edecekleri işlemleri tekliflerinde ayncabelirteceklerdir.

5.2.1.2 Abone Karflannı Kaydeülebilecek Bilgilgr
Sistemde kullanıtacak abone kartlanna asgari olĞk aşağıda belirtilen bilgiler ytiklenebilmelidir.Bu bilgiler aynı zamanda Lorawan üzerinde, *;kt- ;;y;ç# ytıklenebilrnelid-iı. 'i. Abone bilgileri (Abone no, Abone tipi)
|; Ş.aı.3c_bilgleri (Sayaç no, Sayaç çapı;'ııı. Akıllı Şehir Sayaç modülü bilgileri
iv. Kredi ve tarife bilgileri
v. Acil laedi bilgileri
vi . Kartuı verildiği satş iinitesi

'}: tFJ]' ŞeJılr saya modüliine yapılan ttim müdahaleler (abone, idare,3. şahıslar vb.)yiii lkü Şehir Sayaç modülü alarm ve anza biügiüeriix. Pilin doluluk oranı, ve gerekiyorsa pil değişĞ uvansıx, A-kı]lı. Şehiı SaYaÇ modüliine yetkili peısİıel dış'ında yapııan müdüalelerin tüıü ve zarnanıxi. Maksimum debi sevrvesı
xii. Maksimum debiye geçiş tarihi
xiii. Yangı:n modu siiresi
xiv. Vana açma sayısı
xv. Vana kapama saysı
xvi. Sayacın borca geçme tarihi
xvii. Sayacın kedi di\me tarihi
viii. Gösterge arza siiresi

5,2.2 Bakım,4(ontrol Kartlarıa) Sistemde kullanılacak olan Bakırrı,{I(ontro1 kaıtlan Su idaresi tarafindan görevlendirilmişYetkili Personel tarafından, viiksek eıllenlik i.'"y* lİrc*ı..ae ve gerektiğinde, sayaçlan deweye alrnave devreden çıkarma işleınlerinde lÖUuorlr..b) Tek bir bakım kartına birden fazla fonksiyon yiiktenebiiıelidir.c) Belli fonksivonlar. için tahsis 
"aıı"n 

i-at#..tartıannın 
-lçeıgi 

istendiğinde ttimüyled eğişt irilebilıneli, bu karta yeni ro*riyolİ .t-l"*bĞ;üio 
".

5.2.2.1 Bakun/Kontrol Kartlarr ile YapıIabitecek İşler

,"rrjİ:Tİİ.kullanılacak 
Bakım4(ontrol't*ı""-İİ asgaıi olarak aşağıda beliıtilen işlemler

i. Abone, ön<iderne modüü ,: ::yi! bilgiterinin göriintülenmesi ve taşınmaslİi. Kred i ve.tarİfe bİlgİIennın göriintülenmesİ ve ta§utnası
uı. öon yaprları işlem ttinive tarihinin göriintülenmisi ve taşrnrnası

ş*-ll,o''' Şehir SaYaÇ Modüliiniin;;;İ;'bilgilerinin görtintülenmesi, taş,,nası ve
v, |il 99vlv9sinin göriintülenmesi ve taşınması

,.*,li*,İLl,Şj}İ.İff:"Y"ou'*' Y"ttiıi |"'son.l dışında yapılan müdahaıeıerin türü ve zamanıııın
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vii, Su kaÇağı, Pil değŞimi, anza ve alarm duıumlan gibi bakım ve kontrol işlemleri için sayacuıvanasmı açmalkaparna
vİii Akıllı Şehir Sayaç modüliintin fonksiyonlannı test etme
ix, SözleŞme fesih dunımunda olan abonelİrin Kredi iade işleırıleri ve vanayı kapatma işlemlerix, Son 12 aylık tiiketimin gönintülenmesi veya taşDıması

5.2.3 Yetki Kartlan
Sistem-le alakalr ttirn kontrolleri diizelten, gerektiğinde doğiştilebiten kartlardır. yetki kartlarınınsayısı sıııırlı olmalrdır.

5.2.3.1 Yetki Kartlan ile YapıIabilecek İştemler
sistemde kullanılacak Yetki kartlan ile asgari olarak aşağda belirtilen işlemler yapılabilmetidir.i. Abone, Akılü Şehir Sayaç modüü ve sİyaç Uiİliİe.lrin değ§tirilınesİ
ii. Kredi ve tarife bilgilerinin değiştirilmesi

i]l 1Il|| İ"9 Ş"r"o }l1{tllllntln tiim fonksiyonlannın durdurulınası işlerrıleri
ıV. AkılI Şehır Sayaç Modültinü normal çalışma durumuna çevirmev, SatıŞ iiniteleriıi kontrol edenbeliıü sayıda yetkiJi için diizenlenecek ve tiim kontrol işlerrİerininyapılabilrnesi
Vi,SatlŞ iinitelerinde calışacak personel için düenlenecek olan bu kartlara sadece izin verilenişlerrılerin yapilabilmesi
Vii. Yangın Modunun kaldınirıası

MADDE-6. Testler
Testler, fabrika (ilk iidin kalite testi) ve kabul testleri olarak sınıJlandrılacaktır. istekliler

TlJifıeİlde hei. iki.te;tin pıosediirlerini 
"İ*çu 

u.ı*..rklerdiı. idaıe bu prosediirleri kabul edipetmemekte veya kendi prosediirlerini uygulamakta serbesttt.
, T:'9 

. 
edilecek saYaÇlar maaaİ s ı" t.ıirtilen yönetmelik ve StandaItlan karşılamakmecburiyetindedir.

Idarenin ütiYaÇ duYrnası hatinde ilgili test ve deneyler idarece yapı.lacak veya a.I«edite edilmişkuruluşlarda yaptrrılacak olup, testlere iıış"t ttıro ."s-*nj. yiikleniciye ait olacaktır.

MADDE-7. Kalibrasyon

a) isteklileı sistemde kullanılacak elektronik modü ile birlikte sayaçlann bir bütiin olarakkalibrasyonlanııı hangi şartlar ve yöntemlerle 

'"r;ır.r, 

ayrıntü olaİak tekliflen ile birliktesunacaklaıdır.

, b)._ Elektronik modül, kalibrasyon seıtifikalanyla biılikte teslim ediinelidir. Bu sertifikadau]trasonik ölçiim biriminin test sonuçlan yer almalrdır.
c) KalibrasYon Yöntemlerini,. belirslzılge 

"tki 
J"o pa"am"treleri, (sıcaklık, nem, v.b.) belinizlikhesaP ve Yöntemlerini içeren belgeleri 

"y"rİı, 
oıuıat t"tıİn".i iı. birlikte sunmalıdırlar.

MADDE,{. Bakım/Onarım
8.1 Garanti süresi içinde
a) Garaııti kaPsaml ve süeci iÇerisinde, alınacak olan mal ve hizınetlerde, meydana gelecek hatave arızalar ücrets2 olarak yiiklenici Firrna tarafırıdan glaol"."lti..

8.2 Garanti süresi bitiminde
a) Aluıacak mal ve hizrrıetlerd!.m9ıA ana gelecek hata ve anzalar her yıBakanlığı'nca yayıırianan ölçü ve ölçü 

,i'ı""";.#' 
;;., ücret tarifelerinemukabiIinde yi,iklenici tarafuıdan yapılacaktu.

b) Sisteme müdahale etme yİtÜsi İdarje ait olacak ve fırma bu konudaki

l başı Sanayi ve Ticaret
uygun olarak ücretleri

yetelli desteği sözleşme
9



Kapsamııda sağlayacaktıı.

MADDE-9.Eğitim
a) Yfülenici Fhi'a, İdarede oluşturulacak olan teknik ve idari personele teorik ve uygulama1reğitim verecektir. Eğitim yeri İdare tarafindan temin edilecektir.b) Istekliler eğitim verecek oları frrma elemanlannrn niteliklerini, kullanılacak olan eğitimmetotlarınr ve eğitim siirelerini teklifte açıkça belirtmeüdir.
c) Eğitiın ağdaki ara eğitim pak.tl".nl a" iç".."llat. istetlile, geıekli gönirlerse ilave paketlerde ekleyebiliıler.
i. Abone eğitimi
ii. B akırn/Onanm eğitimi
üİ. 

Ş9yaç test, ayaı, kalibnsyon ve kontrol eğitimi
vi. Montaj eğitimi

MADDE-l0. Dokümantasyon
a) sistemin tiim ekipman, yazüm ve donanım ile ilgili kullanııq bakım, yedek parça kılaıuz vedokiimanlan İdareye verilecektir.
b) Idaı. eye teslim edilen tiim dokiimanlar Tiirkçe olacaktır.
c) Bu İŞ kapsamında İdareye verileceı< oıan tıer ttıritı dokıımaıı İdarenin miilkiyetinde olup, benzerişler için İdaıe temel dokiiman oluok kul]-,lubilecektir. 

- -

MADDE-I1. Yazrhm:
a) Ytiklenici bu sistemin 

3,lt.YaPsını çalışır dunımda idareye teslim edecek ve sistemin çalışmasıiçin gele\li idare personeline tekniİ Jgltl- v" ll"Gİ İJ."..rtt.
b) İstekli Yazümınl İdare uıınyİsıno" tuuuoj* uıgisayarlara, ihale üdesinde kaldığı taktirdesözleŞme tarihinden itibaren 30 gtln lİ".iri"a", !".;k[ı.r;İilr" yö.*kafiffi;tirecektir.
MADDE-r2, İIITfuoÇ 

l,jaruaİ: İhtiyaç listesi Genel Müdülüğümiize bağlı biriırİerin ihtiyacıgöz önüne alırıarak aşağıdaki İabloda verilrniştİ...'' 
*-:' -*

Sıra
No Malzeme Adı

Adedi

R40n2D 0 3 5 m3/ha 0 LoRa ile uzaktan okumalı kesmeaçİna vanalı ultıasonikso Su sa 270
2 ileD 4n 0 6 0 m3 lho R 040 Lo aR uzakt oan kumalr maaç analıultrasonik so su 7

Teklif edilen sistem kapsamındaki su sayaçlan, İdare taıafırıdan oluşfurulacak Muayene veKabul Heyeti talafuıdan , 'Mal alımlan denetim, muayene ve kabul yönetmeliği çerçevesinde inceleniıve değerlendirilir. Her teslimatta sayaçlar i,iretim aşamasrnd a yerinde test ve kontrol edilecek o lupBilim,Sanayi ve Teknoloji B akanlığınd an onaylı o larak faaliyet gösteıen fırrnaya ait Ölçü Asayaçlanı hata testi v.b. testleri
ıstasyonund4 nrımune
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,"r,"o" ff]ffirrİİ,'İl' 
saYaÇlarda Parti büYiiklülerine göre, alınacak nuınune sayaç say§l aşağdak

Muayene ve d
yap acaktıı.

eneyler 2014B2/AB d iıektiflerine ve IsO 4064-1:20 15 Standardma uygun olarak

Muayene Kabul Komisyonunda göıevli heyetin malıı niteliğinin imalat veya iiıetim aşamasuıdadenetim Veya mrüıyene gerektiımesi nuıi.o" to ."u*l..nin görevlendirdiği ve bütün masraflan

H[H,r:"dan 
karşıIaııacak işin uzmaııı u"' 

"*"irur.r 
vasltası ile üetirnin yapıldığı yerde

MALTESLİMİ
Rakorlu saYaÇlann vidaJı. diŞlerini korırmak için,plastikten koruyucu kapaklan takıld*tansoffa, uygun bir malzemedenJ:,]ı::| srPii,-uĞ*}" t"*Ir""ı,d;:-'Ki;#t#;-r, sayaçlar,taŞrnmalan sırasırrda hasara 

,uğalaayacak şekilde uygııo..mukur"-etteki kutulara veya paletlereyerleştirilecektir. Bukutulannb;:,]il.;J#;iiioffiro-, 
sayaç seriıoaralığı belirtilecek olup

;ffi"HP- 
veYa Palet iizerinde kutu (veya p#.;i İ;;; nufiı.ırası barkodlu ,. ok*ukı, bir şekilde

iŞin baŞlama tarihi sözleŞmenin iınzalandığı tarih olup 
.rrıal teslimi sözleşmenin imzalandığıtarihten itiba.en aşağıdaki tabloy"iugı., iı-ffiİr1) ff#r* takvim giiniindetamam]anacaktıı.

Partilerdeki Sayaç Saysı Numune §ayaç Sa;ısı kabul Edilebilir kusurlı
Sayaç Sayısı

50 @üil)'ye kadar 3 0

51 & 100 @ahil) 5 0

l01 & 500 (Dahil)
8 0

501 & 1000 (Dahil) 10 0

Sonraki her 1000 sayaç için 10 0

Mal Teslim Tablosu (Adet):

tl



Sözleşmenin İmzalanmasırıa
Müteakip

30 gün
İçerisinde Teslim
Edilecek Malz.

Miktan

90 gün İçerisinde
Teslim Periyodu

l.Parti 2.Parti

400 LoRa ile uzaktan okumalı
açma kesme vanal_ı ultıasonik soğuk su savacr

Dn20 Q3,5 m3,4ı R
270 270

R400 LoRa ile uzakian okumalı
açma kesme vanalı ultrasonik soğuk su sayacl

Dn40 Ql6,0 m3iı
2 7

Her ayuı sonrında tesliınat]. yapılan sa.yaçl.ann gerekli test ve muayeneleri yapıIdıktan sonra k§mikabul işlemleri yapılacaktır. Tesüm yeri, OİSrİ erJa.t*or.

ToPLAM

üzere garanti süresi asgari 5 yıidır.
yıl sÜrelİ parça temini konusunda taahhüt

1. SayaçIarn, takıIdıklan tarihten başlamak
Firmalar garanti süresi ile birlikte 10

vereceklerdir.

M er GUNEŞ
Sayaç ve şleri Müdüv.İ

72

Teslim
Edileçek MaIz.

Miktan

MADDE-l4. Özel Şartlar:

3' Yüktenİci teklif effiS sistemler ve yazılrmlırta ilgili olırak idare tarıfından belirlenecekolan elemanlara kendİ tesis|erind" ,"y, İo""" tııÇıoo" t"o"it ve uyguiımalr eğitim verecektir.

,",*r:;Jİİ:l[rfffi:" 
İle birlikte tek|if verecekıeri sayaçıara ait l,er adet blroşür ve gerekli

5, Teklif veren firmalar, şartfıameye uygun l'er adet numune sayaç getireceklerdir.Numune sayaçlar teknik şartrıamede belirtilen ttıt tizeıiıııerı kapsayacaktır.


