
h9* J_ . ^ _ DisKi GENEL vıüoünrüĞü
rIRINç su sAyAcI saĞıANrr naronu İBıİNi« şanrNavrsi

, Bu şainame; Diyarbakır B;ıııiksehir Belediye Başkanlığı Diyarbakır Su ve KanalizasyonIdaresi Geııel Müdiiilüğtiniın Çu, ş*t""."J"-;İİ*.;-İ'ı"."t anılacaktır) ihtiyacı olan pirinçtenınamul sayaç rekorlarına ait hususları içerir.

2. TEKNİK Öznııİrr,nR

,;:i"'.Klİ:*orlan 
anma boYutlan DN20 PN25 olup ölçüleri idarenin göstereceği nrımuneye

,,. İ;3;|j"Ji;,libuklardan 
elde edilecek sayaç rekorlan sıcak dövme ve talaşlı imalat yöntemleri

2,3, Sayaç rekoru iiretimindltu|ı-Tılcat pirinç çubuklann kimyasai bileşimi; Ts EN 12165ve TS EN t2l64 standartlr..a. cw oizlı"ir;#;'i;,n belirtilen değerlerde, DIN 50930-6:2013-10 standardmda belirtilen su ile temas eden m'alzemeler için tanmlanmış değerleri
İffi Iİ". };İ,'.JeT*. f#iT# 

ıvıaadeıerh rui-,--- yasakıanması_ i6ozı s s ınci

2,4, Dövme sonrası dış yüzeylerin temizliği kumlama ile yapılacaktır. kumlama işlemi sonrasıYtizeYde çapak, karıncalanma, 
-katmer, 

'rr"ll ç*r, giü lİrıalat lıatulan veya kaynak, lehim veıapalama izleri gibi kusurlar bulunmayacakıır. ' ---- ğıv' ü'

2.5.Rekor somuııiarı tel miihiir takılabilmesi için delikli olma]ıdır.

1. KONUVEKAPSAM

malzemelin tamamı yerli imalat olacaktır. Cin mallı malzemeler kabul
2.6. İsteniien

edilmeyecektir.

n:;1;f;!;;,:::#,""::i;::r 
maızemeden örnek numune 25 rekor seıi muhakkak ıdareye

3. öLÇü VE TOLERANSLAR
3,',Teknik resimde müsaade edilebilir toleranslar; uzunluk ve açılar için TS 1980-l EN22768-| orta sınıfa, şekil ve konumlar içi, i; is-i9;0-2 E|] 22i68-2 ir'' rrn,t,* rygrnolacaktır, Teknik resimde bu toleranslaııdırma Iso iias-iolarak gönilmektedir.

,r9,,3;ixT.:'koru 
parçalarınrn talaşlı imalatla işlenen yüzeyleri için ytizey düzgünlüğü ,,Rz=l0

3,3, sayaç rekorlarının su ile temas eden yiizeyleri ptiriizsiiz ve işlenmiş olacakür

-?el



^ 
.1rlr'fl::;"Jr}J;H: aÇılacakdiŞlel Ts EN Iso 228-1 staıdaıdına ve standartta be,irtiıenzzs_2.",d".];.Ş;ilU"r:trhffi j}işlx,.,#x,#t#il;lT,ş,,};"",;ffi ,İ;i.;';iö

4. GARANTİşARTLARI
4,1,Yüklenici tarafından (İdare Ambarlarına) teslim edilecek maJlann kabulıinden (partiler

l',"'.::ŞiTllİi:ru#İ:t"Tili:$;*r'itibartarihindenı."ÇŞ,",.*
4,2, yüklenici bu mallara ait garanti belgölerini idare adına düzenletmek ve orijinal

;H:İilLff'rj,,Hil;r*e miıkelieftir. i.r*rnİ'*" ilişkin idare adına garanti belgesi
belgeyi idare,ye.*** r".,rlİ}T] 

durumund4 Yıiklenici garantiye itişkn taahhtıİle.l ıç"."n lri.

4,3, caranti kapsamındaki ınalzlme{ı sözleşme siiresi içerisinde ıespit edi.lecek hata, ayıp ve
eksikIiklerin, garanti sağiayan kişi veya tr-ırş i*ut,iiin giderilmesini 3iklenici tısiieneceı<tir.

5. AMBALAJLAMA

y,l,H!x',l'fjJ"İ:İ*ru koJileyecek ve sağlam 
+İu.p Y.üu benzen sandıklar içinde,verilıneyecek ,;lı,l" 

"n-,#,tİr'j:Hİ:" 
ParÇalaıda hJrhangi i'" a.i".."ry",'J,lİİ**" ,r,n

. 5,2, Maizemeler rekor .'11 
^_I:.:"l,-,Ila. 

birlikte poşetlenerek, ezilme ve dişlerde bozulma"i:ffi 
;1s; 

jı:f 
;,,tş ;lır,Tjl;:tr İ";Hl -: : ve sağlam, depolama şartlanna uyguıı

5.4. Ambalaj sand*larıni

aŞ l ı. 
jİİ*ffi 

,} Hffi [İ..Ş::"ii ii1#il* 
_ 
alma öı ç ü I eri ni, ti p i şareti n i, parç a

rdından sayaç reiil, ;":;ÜT,"ff *::l"j:ffi 
ler yapıştıracakt 

ı r.

5,5, DN20 (3/4) sU .AYAÇ CoNTA.I: Şeffaf renkli olacaktır.

. 5.6. DN20 sU SAYACo.lacaktır. - - ^ - ' ^Y CONTALARI: Rakoılara uygun olup, epidyem malzemeden

5.7. Rekor Seti: İki adet rekor somunu, iki adet rekoı.tı
6. iHTİyAç ıİsıtsi: 

'ıu auet rekoı tüpü ve iki adet contadan oluşur.

,"riİ:'Ji:Ji'j:;i-rGenel Müdülüğümüze bağIı birimlerin ihtiyacı göz önüne aıınarak Eağıdaı:i

a-./'



DisKi GENEL MüDüRLüĞü
riniNç su sAyAcI naĞıaıvrr naxonuİB«Nix şanrNaı,ırsi

1. KONUVEKAPSAM

- , 
B, 

. 
şTrrup_"; Diyarbakır B_üyiikşehir Belediye Başkaılığı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon

Idaresi Geııel Müdüflüğıiniin (bu şartnamede "ia*"" Öl-ul. *rlacaktır) ihtiyacı olan pirinçten
mamul sayaç rekorlarına ait hususları içerir.

2. TEKNİK Özr,ı,ıİxr,nn
2.1. Sayaç rakorları anma boyutlan DN20 PN25 olup ölçüleri idarenin göstereceği numuneye

göre olacaktır.

.. 2,2,PirinÇ Çubuklardan elde edilecek sayaç rekorları sıcak dövme ve talaşlı imalat yöntemleriile iiretilecektir.

2,3, SayaÇ rekoru ıjretiminde. kullanılacak pirinç çubrıkların kimyasal bileşimi; TS EN 12l65ve TS EN 12 164 standartlannda CW 617N- malieme için belirtiien a"gerİ.rae, 
-niN 

soııo-
6:20 l 3- l0 standardında belirtilen su ile temas eden malzemeler için İanımlanmıj degerleriaŞmaYan, ROHS (Zaı'arlı KimYasal Maddelerin Kullaıımrnın Yasaklanması- zoozıısızcidirektifi ne ııygun değerlerde olacakür.

.. 
2,4, Dövme sorırası dıŞ Yüzeylerin temizliği kumlama ile yapılacaktır. Kumlama işlemi sonrasıyıDeyde çapak, karıncalaım4. katmer, tufal, çukur gibi inalat hatalan veya tuv"ut, i.lrl. *tapalama izleıi gibi kusurlar bulunrıayacaktıı.

2.5.Rekor somrııları tel mtüiir takılabilmesi için delikli olma]ıdıı.

2.6.İstenilen malzemelin
edilmeyecektir.

tamamı yerli imalat olacakhr. Cin mallı malzemeler kabul

2,7 , Fiyat Teklifi verilecek malzemeden örnek numune 25 rekor seti muhakkak idareye
Jiy aı la b irl ikte s un ulacaktır.

3. öLÇü VE TOLERANSLAR
3.'t.Teknik resimde müsaade edilebilir toleranslar; uzunluk ve açılar için TS 1980-1 EN22768,1 orta sınıfa, şekil ve konunılar için ise TS lsso-z PN 22768-2;.K'' sınrfınu ,ygunolacaktır. Tekrıjk resimde bu toleranslaııdırma ISo 2768-mk olarak görülmektedir.
3..2. Sayaç rekoru parçalannın talaşlı imaiatla işlenen yüzeyieri için yiizey dtizgünlüğü ''Rz=l0pm" olacaktır.

3,3, sayaç rekorlarıııın su ile temas eden ytizeyleri pi.iriizsıiz ve işlenmiş olacaktır

-L



Sıra No Maizeme Adı ihtiyaç
Miktarı

l
Seti

DN20 Su Sayacı Bağl antı rekor
45

7. MAL TEsLİMi

İşin başlaına tarihi sözlesr
tarı h teıı i ti taren aİffi İffi:T;l,?rffi:l'E lİ ?',l1,1l ::r' 

i nı i xizı eşm e n i n im zai and ı ğıı eslım Yeri, DİSKİ Aıa Amoarıdır. I l akvim gıinünde tamamlaııacaktıı..

Ek: Su Sayacr Bağlantl rekoru Teknik resmi (Ek1)
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_ Diski Genel Müdürlüğü
5ayaç Ve saha işleri Şube Müdürlüğü

antl Rekoru DN2o-DN25-DN40sayaç Bağl
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