
YAPIMİŞİNNADI

TEKNİKŞARTNAME

MEVCUT POMPA VE KOLLEKTÖR HATTININ SÖKÜLMESİ VE
YERiNE YENİ POMPA VE KOLLEKTÖR MONTAJININ
YAPILMASI - FREKANS KONTROLLÜ DEPO ŞAMANDIRA
SİSTEMİ KURULMASI

A. İHTİYAC LİSTEsİ

1. l10 M3/H,60mSS,30KW 44 HP Yatay Milli Salyangoz Santrafuj Pompa
Makine dairesinde mevcutta bulunan pompaıırn sökiilüp kullanıcı birliğin uygun gördüğii yeıe

taŞınması, yeni pompanıı 3 mebe mesafede bulunan elektik panosunun söktilüp yerine yeni eleknik
Panosu ve eleknik tesisahYla birlikte yeriıe montajı.( Mevcutta bu]unan elektik panosrınun içerisindeki
kontaktör, termik, sigorta vb. sağlam olanlarının kullarulnası çalışmayanın ise yerine yenisiyle
değiştirilmesi)

2. DN 100 PN10-16 Sürgülü Vana
Mevcut tesisat iizerinde bulunan varıa]ann sökülüp kullanıcı birliğin uygun gördüğü yere taşlııması,
Yerine Yeni YaPılacak olan kollektör sisteminin iizerine ( flanşlı, crvatası, somrınu, contası vb.) montajı
3. DN 100 Pislik Tutucu

Mevcut tesisat iizerinde bulunan pislik tutucunun sökiilüp kutlanıcı birliğin uygun göıdüğü yere
taŞmrnası, Yerine Yeni Yapılacak olan koltektör sisteminin iizerine ( flanşlı, cıvatası, somunu, contası
vb.) montajı

4. DN 100 Flanştı Çekvalf
Mevcut tesisat iizerinde bulıınan çekvalfin söktilüp kullanıcı birliğin uygun göıdüğü yeıe taşınrnasr,
Yerine Yeni YaPılacak otan kolleiiör sisteminin iizerine ( flanşlı, cıvatası, somunu, contası vb.)
montajı

5.DN 100 Dişli Klape
Mevcutta bulunan klapenin sökülüp yenilenecek olan DN 100 çapındaki borunun dişli kısmuıa
montaj edilmesi.( Kqu derinliği 4 mehe )

6.2" Küresel Vana

Yeni döŞenmiŞ olan temiz su hatErun priz kolye vasıtası ile itraiye su dolum vanası olarak yerine
aıaya dişli nipel kullanılarak montaj edilrnesi

7. 5" Dikişli Galvaniz Boru
Makine dairesinde mevcutta bulunan kollektör sisteminin tamamırun sökiilüp kullarucı birliğin uygıuı
gördüği yere taşrunası, yerine alt ve üst toplaına kol]ekıörü olaıak montajı yapılması

8. 4" Dikişii Galvaniz Boru
Makine daiıesinin dışında bulıınan artezyen kuyusundarı ( 4 metre ) dişli klapeclen makine dairesinde
bulunaıı toPlarna kollektöriine emiş borusu ve yeni döşenmiş olan temiz su hathna montaj edilınesi
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9.2" Dikişli Galvaniz Boru
Temiz su hattı tizerine montaj edilen 2" lik ktiresel vanadan itraiyenin dolum hazrıesine kadar yerinde
tespitiyle montaj edilmesi

10, DePo Kontrol Sisteni-Frekans Kontrollü(l. Pompaları Sıralı şeki|de Start Stop yaptırılır. 2.
Depo Alt Seviye Üst Seviye İ2leme Biittirimi Gönderir.)
Depo Pompa otomasyon Sistemi, depo, pomp4 ups ve izleme istasyonlanna radyo kontrol birimleri
vasltasıyl4 deponun seviyesine bağlı olarak, dijital ( self-defini ) ile kendisin" su bu.- pompanın
durdurulması-çalışhnlması işlemini yapacaktır. Depo ve pompa istasyonlan arasında radyo
haberleŞmesini engelleYen bi arazi yapısı varsa kazançlı arıten cihaz konularak iletişim
sağlarıacakt[, Her modülü diğer modüllerden ayıracak ve modüliin kimliği olarak kul]anılabilecek
bir seri numarası olmalıdıı. Modüller, dahili antenli veya harici antenli olabilecektir. Büttin cihazlarharici sinYal ve kanŞımlara karşı dijital-self -defini-multicode korumalı olmalıdır. Depo
modülerinde kullarulacak seviye enstriimanr şamandıra olacakhı. Depo modiillerinde Radyo
Fıekans menzili arada engel olmadığı durumlarda en az 5000 m olacaktıı. Depo modülleri .,Aralıklı
otomatik yayın" metoduyla haberleşecektir. Düital kodlu Multicode fiekans olacakır. cihazlar telsiz
ve ıadyo frekans cihazlardan etkilenmeyecekiiı. Depo pompa cihazlaıda iletişim güç kaynağ,
koruma sırufi gibi diğer tiim özellik]eı diğer otomasyon modülleıi ile ayru olmalıdır. Her bir
otomasYon modüİİnde , en az l adet pıogramlanabilir kuru kontak sayısal giriş, en az 1 adet kuru
kontak röle çıkışı bulunacaktrr. Otomasyon modüleri iizeıinde '.enerji vaı'','!ayında,' , 

.'haberleşme
kesik" olmak iizeıe en az 3 adet LED'li durum göstergesi veya buna muadit başka tip bilgilendirme
göstelge bulunacaktır. otomasyon modüllerinin AC/DC çevirici modülü 220 VAC_H_%20 değişim
sınrrları iÇinde soıunsuz ÇahŞabiliı olacaktır. Otomasyon modilllerinin çalışma sıcaklık aralığı en az
-10/+60 C olacaktır. Otomasyon modulleri +40 C'de %95 bağılnemde çalışabilecektir. Otomasyon
modülerinin kufulaması en az |7 65 koruma srnrfinda olacaktır. Üretici İsı ve çewe şartlan ile
öngörüen IP koruma sınıfinı dikkate alarak kutıiama malzemesini (metal, polyester, sert fiber vs.)
seÇebilecektir. DePo PomPa izleme birimi ve ups otomasyon cihazları tek parti ha]inde teslim
edilecektir. Depo, pompa, izleme birimi ve ups muayene ve kabul tarihini müteaip 2(iki) yıl garantili
olacaktır.

l1. UPS 650 VA ( Sistemin Kesintisiz Çalışması İçin Gerekli Güç Kaynağı )
DePo PomPa OtomasYon Sistemi, depo, pompa, ups ve iz]eme istasyoıılarına radyo kontrol
birimleri vasıtasıyl4 deponun seviyesine bağlı olaıak, dijital ( setf-defini ) ile kendisine su basan
PomPaıün durdurulmasıÇalıştrnlması işlemini yapacaku. Her modüü diğer modülerden ayıracak
ve modüiin kimliği olaıak kullanılabi]ecek bir seri nunarası olmalıdır. Modüleı, düili antenli veya
harici antenli olabilecektir. Bütiin cihazlaı harici sinyal ve kanşımlara karşı dijital-self _defini-
multicode korumalı olmaiıdr. Heı bir otomasyon modüliinde , en az l adet programlanabilir kuru
kontak saYısal giriŞ, en az l adet kuru kontak röle çıloşı bulrınacaktıı. Giriş voltajı 220 V-Sıcaklık 0-
40 Derece, Akü 12 V 7 Ampeı-Ağırlığı 4 Kg. Elektrik olmadığında 10 dakika çahşma siiresi.
otomasyon modülerinin AC/DC çevirici modü]ü 220 v AC-H-%20 değişim sınııları içinde
sonınsuz ÇalıŞabilir olacaktır. Otomasyon modüllerinin çaiışma sıcaklık aralığı en az -10/+60 C
olacaktıı. Otomasyon modülleri +40 C'de %95 bağı1 nemde çalışabilJcektir. otomasyon
modülerinin kutulaması en az 11 65 koruma sırufında olacaktır. ü.ti"i- ,., ve çevıe şartlan ile
öngörüen IP koruma sırufrru dikkate alaıak kufulama ma]zemesini (metal, polyester, sert fiber vs.)
seÇebilecektir, DePo PomPa izleme birimi ve ups otomasyon cihazlan tek parti halinde teslim
edi]ecektir, Depo, pompa, izteme birimi ve ups mrİıyene ve kabul tarihini müteaip 2(iki) yıl garantili
o]acakiır.
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12, Ponpa Kontrol Sistemi ( 1. i2leme Birimi Elektrik Yok 2. izleme Birimi Termik Altı. 3.
Deponun Seviyesine Göre §tart-Stop Yapması. )
DePo PomPa OtomasYon Sistemi, depo, pompa, ups ve izleme istasyonlanna radyo kontrol birimleri
vasıtasıYla, dePonun seviyesine bağlı olarak, dijitat ( self-defini ) ile kendisine su bu.- pompıınn
durdurulması-çahştrnlması işlemini yapacaktır. Depo ve pompa istasyonlan arasında radyo
haberleŞmesini engelleYen biı aıazi yapısr val§a kazançlı anten cihaz konularak iletişim
sağlaıacaktır, Her modülü diğer modüllerden ayıracak ve modüiin kimliği olarak ku]]arulabilecek
bir seri numarası olınalıdr. Modülleı, dahili antenli veya harici antenli olabilecektiı. Bütiin cihazlar
harici sinYal ve kanŞımlara karşı dijital-self -defini-multicode korumalı olmalıdır. pompa
Modüllerinin bağlantı arıütan, Otomatik-Kapalı-Manuel şeklinde olacaktr. Terfi Modüleıi,
depolardan gelecek seviye bilgisine göre terfi istasyonlanndaki pompalara ve bağlı kuyu
pompalarına yol verecek ve kapatacakhr. Dijital kodlu Mıı]ticode frekans olacaktır. . cihazlar telsiz
ve radYo frekans cüazlardan etkilerırneyecektir. Depo pompa cihazlarda iletişim güç kayrıağı,
koruma sınıfi gibi diğer tiim özellikleı üğer otomasyon modiilleri ile aynı oimalıdır. Her bir
otomasYon modüiinde , en az 1 adet programlanabilir kuru kontak sayısal giriş, en az i adet kı.ıru
kontak röle ÇıkıŞı bulunacakhr. otomasyon modüleri tDerinde "enerji var", . yaynda,, , 

..haberleşme
kesik" olmak i.izere en az 3 adet LED'li dwum gösteıgesi veya buna muadil başka tip bilgilendirme
gösterge bulunacaktır. otomasyon moditllerinin AC/DC çevirici modiilü 220 VAC_H-%2O değ§im
sırurlan iÇinde sorunsuz Çalışabilir olacaktır. Otomasyon modüllerinin çalışma sıcaklık aralığı en az
-10/+60 C olacaktır. Otomasyon modii]leri +40 C'de %95 bağı|nemde çalışabilecektir. Otomasyon
modüllerinin kutır]aması en az i 1 65 koruma sırufında olacaktır. üretici ısı ve çevre şartlan ile
öngöriilen IP koruma sıruflır dikkate alarak kutıiama malzemesini (metal, polyester, sert fiber vs.)
seÇebilecektir. DePo PomPa izleme birimi ve ups otomı§yon cihazları tek parti halinde teslim
edilece]<tir. DePo, PomP4 izleme birimi ve ups muayene ve kabul tarihini müteaip 2(iki) yıl garantili
olacakür.

13. İzleme Birinıi ( l. Depo Alt Üst Sınır Seviye Led İ|e Uyarı. 2. Pompa Eiektrik Yok 1-2-3 Ayn
Ayrı Led Uyarı. 3. Pompa Termik Attı 1-2-3 Ayrı Ayrr Led Uyarı. )
Depo Pompa otomasyon Sistemi, depo, pomp4 ups ve izleme istasyonlanna radyo konhol birimleri
VasrtasıYl4 dePonun seviyesine bağlı olarak, dijital ( self-defini ) ile kendisine su baı;arı pomparun
durdurulması-ÇalıŞtınlması işlemini yapacakhr. İzleme biriminde Led göstergeli depo alt üst seviye
led uYan, PomPa elekrik Yok, 1-2-3 pompa, pompa 3 faz olmaması durumunda led uyarı olacaktır.
Her modıilü diğer modüleıden ayracak ve modüiln kirnliği olarak kullarulabilecek bir seri numa.rı§ı
olmalıdır. Modüleı, dahili anterı]i veya harici antenli olabilecektir. Bütiin cüazlar harici sinyal ve
kanŞımlara karŞı dijital-self -defini-multicode korumalı olmalıdır. Dijital kodlu Multicode frekans
olacaktır- . Cihazlar telsiz ve radyo frekans cihazlardan etkilenmeyecektir. Her bir otomasyon
modültinde , en az l adet progıamlanabilir krıru kontak sayısal giriş, en az i adet kuru kontak röle
ÇıkıŞı bulunacaktır. Üretici ısı ve çewe şartlan ile öngöıüen IP koruma sınrfinı dikkate alarak
kutulama malzemesini (metal, polyester, sert fiber vs.) seçebileceliir. Depo pompa izleme birimi ve
uPs otomasYon cihazları tek parti halinde teslim edilecektir. Depo, pompa, izleme birimi ve ups
muayene ve kabul tarihini müteaip 2(iki) yıl garantili olacaktır.

KiLINÇ
Topçu Asteğmen
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Elektrik MüendisiMakina Miihendisi
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Yukaİıday8zılı met ajla ile iŞleı yapıldığmda ; Kışlamızın içmesuyu problemi ( Terİi, şamandfa sistemi vb.) çözüleceği öngörilınektedir.
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1. ANA BiRı,İĞİN ADI 6 clN MEKANiZE PiYADE TU YGA KoMUTANLIĞt IYD ARBAKIR

T AN
İ6NCl MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

3.K!ŞFİN isMi A§KERİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ
4. KEŞFİN YAPILDIĞI
TARİH 3.||.202I

5. KEŞİF-IEKi işİN
TARirJ

KOLLEKTÖR MONTAJININ YAİILMASI _

sİsTEMı
FREKANS KONTROLLÜ DEPo ŞAMANDIRA

MEVCUT POMPA VE KOLLEK laE YERİ.{E YENİ POMPA VER HATTINN SÖK

s.
No POZ NUMARASI İŞiN A-Dr MiKTARI BiRjMİ

ı ö,P
ı ı0 M34l, 60Mss,
Salyangoz Santrafüj

30 KW 44 HP Yatay Milİİ
Pompa ADET

DN ı00 PNIO-ı6 siiİgüü vana 4 ADET

3 ö.P DN l00 PNl0-16 Pislü Tutucu 2 ADET

1 DN l00 Dişli Klape 2 ADET

! ö.P DN l00 Flanşlü Çekvalf 2 ADET

6 ö.P 2" Küesel Vana ADET

7 ö.P 5" Dikişli Galvaniz Boru 6 METRE

8 ö.P 4" Dikişli Galvaniz Boru 36 METRE

9 ö.P 2" DikişIi Galvaııiz Boıu l8 METRE

l0
(l.Pompalaıı Sualı Şekilde staİt stop Yaptınlü.
2.Depo Alı Seviye Üst Scviyeyi İz]em€ Bildirimi
Göıderi.)

Depo Kontİol Si§t€Eıi-Frekan§ Konboilü

ADET

11 ö.P
( Sistemin Kesintisiz Çalışması İçinUPs 650 VA

Gerekli Gtiç KaJıağı) 4 ADET

12 ö.P Yok. 2. İzlemc Birimi Tenıik Altı. 3. Deponun
Seviyesine Göre Staıt-stop Yapoas!.)

Kontrol Sistemi ( I. lileme Biıimi Elektrik

3 ADET

l3 ö.P
Uyan. 2. Pompa Elcktik Yok 1-2-3 Ayn Ayıı
Uyarı. 3. Pompa Termik Attı 1-2-3 A}Tı A}Tt

Bi2leme 1llllll üAl1 ssl lnlIDepo LedSeviye

Led Uyarı,)
ADET
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