
pıRıNç §u sAyAJ§ffi fİHr'#ffifşH*K şARTNAMEsı
,l. KONUVEKAPSAM

__ _P, şartname; Diyaıbakır Büyiilçehir Belediye Başkarılığı Diyaıbakır Su veKanalizasyon İdaresi Genel. ııtiatı.ıigtı"iı" @u şartııamede ''idĞ'' olarak anılacaktıı)
ihtiyacı olaı pirinçten mamrrl sayaç rekoılan iie ppnc malzemeden mamul sayaç tugıant,
rekoılanna ait hususlan içerir.

2. piRiNç sU sAyAcI BAĞLANTI RAKoRU TEKNir özrcı,ı,irr,rni
2,1 , Sayaç rakoılan aıma boyutları DN20 olup ölçiileri idarenin göstereceği nu-*.

veya ekteki teknik resime göıe olacaktır.
2.-2,pinnç çubuklardaı elde edi]ecek sayaç ıekorlaıı sıcak dövıne ve talaşlı imalatyöntemleri ile iiıetilecektir.

- ^ 2,3, Sayaç ıekoru üetiminde kultarutacak pirinç çubuklann kimyasal bileşimi; TS EN|2165 ve Ts EN 12164 standartlannda Cw 6l^ -il.." için belirtilen aegerıeraİ-niN
50930-6:2013-10 standardında belirtilen su ile temas eden malzemeler için tarumlanmış
9:ğ:*1*ry-,yan, RoHS (Zararlı Kimyasal Maddelerin Ku]larumırun Yasallanması-
2002/9 5 nC) direktifine uygıın değerlerde olacaktır.

2.4.,DörT ne sonrası dış yiizeylerin temizliği kumlama iie yapılacaktır. Kumlama işlemisonıasr yiizeyde çapak, karıncalarıma,. katmer, tura, çutw giti imaat nuta,,rl.yu tuvrut,lehim ve_tapalama ideri gibi kusurlar bulunmuyu"uktr..
2.5.Rekor somunlaıı tel mtüü ta.lılabilmesi için delikti olmalıdır.2.6.Rekorlann montajı için kullanılacak .-şorri* rs 11 EN 10242 staıdartlannauygun olacaktu.

3. PPRC SU SAYACI BAĞLANTI RAKORU TEKNiK ÖZELLİKLERİ3,1,sayaç rakorlan anma boyutları nNzo soğ* su sayaçlanna uygun olup ölçüteriidarenin_gcistereceği numune veyu .tteti t.t rit r;;;;;;. olacaktır,

oru.urİ;1.*"Uo. 
somunu pirinç malzemeden, *t". rupfir. PPRC malzemeden imal ediimiş

3,3,pirinç çubuklardan elde edilecek sayaç rekorları sıcak dövme ve talaşlı imalatyöntemleri iie iiretilecektir.
3,4, Sayaç ıekoru tıretiminde kullanılacak pirinç çubuklann kimyasal bileşimi; TS EN12l65 ve Ts EN l2164 staıdartlannda cw iiz'li,niliiıe için belinilen değerlerde, DiN50930-6:2013-10 starıdardında belirtilerr,, il ;;;;;;;n malzeme]er için tanrmlanmrşdeğerleri aşmayaı, R.HS (Zaraılı rı.y*J ü;;.i;i" Kullanımırun Yasaklanması-2002/9^5 /Ec)..dlrektifine uygun değerlerde olr.utu.----'-''
o'o.,ljovme sorrrası dış yiizeylerin temizliği kumlama ile yapılacaktır. Kumlama islemisonrası yi,izeyde çapak, kanncalanma,.katmer, ;r"ı, iJ* giui#;ffiHil:şT.ü"",]ehim ve hpalama izleri gibi kusurlar bul*-^vu.ll,"İİ'* '
3.6. Rekor somun]-an tel mtüıir t"k dlİ:;;;n a.lltli olmalıdır.

,ru*1l;.H;:'ann 
montajı için kullanıIacak-*."i-"r'a, ll EN 10242 standart]anna

4. öLÇüVEToLERANSLAR
4,1, Teknik resimde miisaade edilebilir toleranslar; uzunluk ve açılar için TS 1980-1EN 22768-1 orta sırufa. sekil ve.konumlar tçt" t;; i§;;;ö Jrr' 

'zrus-z'.K'' 
sırufına uygrı:ıolacaknr, Teknik resimde bu toleranslandırmallcj zz7s:; olarak görülmektedir.

,ü,[

1



.4.2. 
sayaç rekoru paıçalannm tataşlı imalatla işlenen ytizeyleri için yüzey dtizgiıniüğü

"Rz=l0 pm" olaçaktır,

4,3. sayaç rekorlannın su ile temas eden yiizeyleri ptiriizsü ve işlenmiş olacaklır

_ 4.4. Sayaç ıekoru i.izerine açılacak dişler TS EN ISo 228-1 standaıdına ve standarfta
9*ili'-.l^t .:yn_tolerans değerlerine uygun olacak, imalat sırasında açılan dişlerin konnolü
TS EN ISO 228-2 standaıdına uygırn ve yetkili kurumlardan sertifıkjı A sırufi mastarlaıla
yapılacaktır.

5. GARANTİŞARTLARI
5.1. yüklenici tarafindarı (ıdare Ambalanna) teslim edilecek mallann kabultinden

(partiler halinde teslimat olduğu takdirde en son muayene ve kabul itibar tarihinden) sonra
geçerli olmak iizere asgari 2 (iki) yıl garanti siiresi olacakhr.

5,2, Yüktenici bu mallara ait gaıaııti belgelerini İdare adına diizenletmek ve orijinal
niishalanm idare'ye teslim etnekle miikelleftir. Alınan mallaıa ilişkin İdare adına garanti
belgesi düzenlenrnesinin miımkiın olmaması durumuıd4 yiiklenici gaıantiye ilişkin
taaiüütleri içeren bir belgeyi İdare'ye sunmak zorundadır.

5.3- Gar_anii kapsamındaki malzel9de, sözleşme siiresi içerisinde tespit edilecek hata,ayıp ve eksikliklerin, garanti sağlayaı kişi veya tııruıuş tararınaan giderilıesini viııır.i.iiistlenecektir.

6. AMBA]-AJLAMA

7. iHTİYAÇ LİsTEsİ:
İhtiyaç listesi Genel Müdıirlüğiimiize bağlı birimlerin ihtiyacı göz öniine alınarak1daki tabloda verilmi tir,

, ^,,_, _6,-1: 
Y*l'nici,. saYaç rekorlanru kolileyecek ve sağlam üşap veya benzen saıd*larıçınde, taşıma, ytikleme ve boşaltma 

. 
sırasında parçiarda hil*gi ;;;i";;;",oluşmasna izin veıilmeyecek şekiİde ambalajluyu;uİ;'--

6,2,Malzemeler rekor çifti ve contasiyla birlikte poşetlenerek, ezilme ve dişlerdebozulma olmayacak şekilde kolilere dizi .i"r. il" ai"İİ.".İ ir.
6,3,Ambalaj kolileri kolay yırtılmayacak ş"tiıa. tuirn ve sağlam, depolama şartlannauygun olacaktır.
6,4,Ambalaj sandıklannın üzerine mevcut parçaiann anma ölçülerini, tip işaretini,parça saylsuır, ilgili standart numaı.asıru veya kaliteielgesini gosto* ıirtd.;upĞr"'*.tt".Kontrol,erinin yapılmasırun aıdınd* .uyui ,"ko.i*, iİu,. y. 

'.slim 
edilecektir.

9.!.PI20 (3/4) Sq SAYAÇ CONrİSr: Ş"a"r."r].U olacaktrr.6,6.REKOR sETİ: Iki adet rekor.o.rr*u, iti uj.t'..to. tiipü ve iki adet contadanoluşur.

Sua
No

Merkez
ilçeler

l. Bölgeni 2.Bölgenin ihtiyaç
Miktan

2

Malzeme Adı
Talebi Talebi



N20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti
Pirin 0 0 2.000

2
N20 Su Sayacı Bağlaıtı rekor Seti

Tüpü PPRC)

Pirinç su sayacı bağlanh rekoru teknik resim
PPRC su sayacı bağiantı rekoru teknik resim

5.000

Muzaffer
' Sayaç ve İşleri Şube

0 0

8. GENEL ŞARTLAR
8,1. Malzemelerin tamamı idare tarafindan gösterilecek numunelerin aynrsı olacak

8,2, Malzemelerin tamarrıı içme suyu ile uyuşabilir oiacak ve insan sağiığına zararlı bileşen
içerikli olmayacaktır.

, 8,3, İdare gerek gördüğü takdirde heı kalem malzeme için istediği akredite olmuş kurum veya
kuruluŞta test ve_mualene yaptırabilecektir. Her tiirlü muayene, rapor-ve tahlil ııcreti İstekliye aittir.
_ 8,4,Her tiirlü_ nakliYe, indirme-bindirme v.b. işler İstekliye aittir. Nakliye srrasında hasa.u

uğrayan malzeme İstekli tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.8.5. İstenilen malzemelin tamamı yerli imalat olaca]Gu. Cin ma]lı malzemeler kabu]
edilmeyecektir.

9. MAL TEsLiMİ
uygun bir ma.lzemeden yapılmış sağlam bir kutuya konulmalıdır. kufulara konulmuş sayaçbağlantı rekorları, taŞınmalan sırasında hasĞ uğramayacak şekilde uygun mukavemetteki kutu]aıa

veYa Paletlere YerleŞtirilecektir. Bu kunianrı/pJeilerin tlze.ine rekor'ti"pi, .i["", İup, u.ıl"iı...tyazılacaklt.

Malzeme tamamı kesin sipariş verildikten sonra 15 giin içerisinde idareye teslim edilecekir.

, . |{e.r 
t9slimatı yapılan sayaç bağIantı rekoılanrun gerekii test ve muayeneleri yapıldıktan sorıraksmi kabul işlemleri yapılacaktır. Tİslim yeri, nİSrİİou a-U*a,.
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Diski Genel Müdürlüğü
Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü
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PPRc sayaç Bağlantl Rekoru DN20
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