
SAYAç TANlTlM KARTI TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. TEKNiK özrı-ı-ixı-rn

1.1. Gövde: Polikarbonat (PC} malzemeden üretilen, mekanik özellikleri ASTM D638 Ve D790'a

uygun, UL94'e göre ultra-violet (UV) ışınlarına karşı dayanımlı olacaktır

1.2. sayaç Tanltım Kartl ebatlarl 820x430 mm olacaktır.

1.3. Malzeme et kalınlığı 2 mm'den az olmayacaktır.

1.4. Malzeme|er kırılma, çarpılma, eğilme gibi etkenlere dayanımlı olacaktır.

2. GENEL şARTIAR

2.1. Kuruluşumuz sayaç okuma, abone bilgilerini tanımlama işlemlerinde kullanılmak üzere

aşağıda teknik özelikleri tarif edilen 147.000 adet abone plakası satın alınacaktır.

2.2. Kullanılacak malzemeler geri dönüşümlü olacak, içeriğinde insan sağlığına ve çevreye zarar

verici maddeler bulu nmayacaktır.

2.3. Plakatarın teslimi; Hazırlanan kutular, numara başlangıçları ve kullanım sırası dikkate

alınarak istifli bir şekilde paletli olarak Abone işleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

2.4. Plaka üzerine, abone numarası, abone numarası ile uyumlu karekod ve çizgi barkod ve

DiSKi logosu ile SAYACA MÜDAHALE DURUMUNDA T.c.K 'NUN zo3l:.4:-, MADDES|NDEN CEZA

UYGULANlR. İfadesi bulunacaktır. Baskılar net okunur şekilde tasarlanIp sayaç okuma el

terminali ile denendiğinde en az birini (karekod veya çizgi barkod) anında okuyacaktır.

2.5. Plakanın plastik kelepçeler yardımı ile montajlnın sağlanmasl amacıyla plakanın orta

kısmında 5 mm çapında delik açılarak teslim edilecektir.

2.6. İstekliler ekli teknik resim ve yukarıda belirti|en teknik hususlara uygun 2 adet numuneyi

teklifleriyle birlikte sunacaktır.

2.7. Üretici firmanın lSO 9001 kalite yönetim belgesi bulunacaktır.

3. AMBAIA,LAMA ve |şARETLEME

3.1. 1"oo lü naylon torbalar birbirini takip eden seri numaralı 10 tanesi 1 koli içine konacak ve

her bir koli 1.000 adet alacaktır
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3.2. Teslim Tablosu;

TEsLlMAT PARTİ ÜZERİNDE lLK PLAKA
soN

PtAKA
PIAKA SAYİSİ

ADET

30 Gün

ERGANl 1.400.001 1.440.551 40.550

çUNGUŞ 1.900.001 1.901.801 1.800

1.100.001 1.104.901 4.900

siLVAN 1.000.001 1.02o.2o7 20.2oo

ToPLAM 67.45o
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3.3. Su Plakası;

Dlsto toGo: L5x6.ç MM
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MAıZEME; PoLiKARBoNAT {Pc}

aARxoO: ı.4x6.5 MM

YAzl PUıılTosu: 1a PUİ§ro
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