
DiSKi GtrNEL MtİDiIRLüĞü

SU SAYACI GEI{EL TEKNİK ŞARTNAMESi

AMAÇveKAPSAM :

1.1. Bu şartnarne, Diyarbaku Büyiilqeht Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdfuiüğiintin

ihtiyacı olan soğuk su sayacı ile ilgili şartlar, muayene-kontrol metot]anru kapsal.

1 .2. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dikkate alnmak suretiyle belirlenecektir.

1 .3. Bu şarhıamede DİSKİ Genel Müdİırlüğü "İDARE", teklif verecek-veren firmalar "İSTEKli" olarak

anrlacaktır.

2. STAI{DARTLAR:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakarılığınca 29 Haziran 2016taihve29757 sayılı Resmi G azeıe'de

yayımlanan, "Öıçıı Aıetıeri Yönetıneliği (2o|4l32lAB)- nin tiim maddeleri zorunlu olarak ytiriirlüğe

girmiŞ olup, satın alınacak sayaçlar 2014/32EU QO|4/32IAB) yönetrneliğine uygun olacaktır. Teklif
edilecek nim malzemeler TSE kalite belgesine veya CE Arırupa Uyguıluk Beyaru veya dengi kalite

belgesine haiz olacaktır.

a) İha-le konusu mala ilişkiı olarak iınalatçı firmaıun Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya uluslararası

onaY kuruluŞlarından alınmış 2014/32lAB Tip Onay beigesi ve Kalite Yönetim Sistemi onay Belgesini

muayene kabul aşamasmda idareye sunulacaktır.

b) İhale konusu mala ilişkin TSE'den veya Uluslaıarası al«editasyon kurum]anndarı alınmış 150_4064-

1 standardına uygunlü Belgesini mrıuıyene kabul aşamasında idareye sunu]acakhr.

c) İstekliler, teklif ettikleri sayaçların IP68 koruma sırufina uygun olduğunu belirten TURKAK veya
uluslararası akıedite edilmiş bir kuruluştarı alınmış belgeyi sunmalan zorunludur.

3. GENELŞARTLAR

3,1 . İhale konusu olan bütiin malzemeler yeni olacak ve herhangi bir imalat ve malzeme hatası ihtiva
etrneyecektir.

3,2, Plastik veYa metal olmaYan malzemeden yapılan tiim parçalar, içme suyu ile uluşabilir olacak ve
insan sağlığına zararlı bileşen içerikli olmayacaktır.

3,3, Tarafsız ve bağımsız laboratuvarlar tarafindan düzenlenmiş sayaç dış gövdesini oluşturan yapırun
alaŞm bileŞenlerinin cinsi ve oıaıuru gösteren belge ve bilgileı mutlaka teklife eklenecektir.
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3,4, İdare gerek gördüğü takdiide her kalem malzeme için istediği akıedite olmuş kurum veya kuruluşta
test ve muayene yaptırabilecektir. Her tiirlü muayene, rapor ve talı_lii ücreti İstekliye aittir,

3,5, Her tiirlü nakliYe, indirme-bindirme v.b. işler istekliye aittir. Nakliye srrasında hasara uğrayan
malzeme istekli tarafından yenileri ile ücretsiz olaıak değiştirilecektir.

3,6, TaleP edilrnesi durumunda İstekli İdare personeline, idare'nin göstereceği yer ve saatte ücretsiz
eğitim verecektir.

3,7, İdare, teklif edilen avantajh teklifin iizerinde ödeme yapmamak koşulu ile şartnamede be]irtilen
özellik]erden daha üsti.in kalitedeki malzemeyi almakta serbesttir.

3,8, Teklif edilecek malzemelerin imalat, malzeme ve montaj hataiarından dolayı garanti süresi beş (5)
yıIdan az olamaz.

Gaıanti siiresinde kalibrasyonu bozulan, ma]zeme hatası görüen veya tiretim hatalarındarı dolayı

-,. kullanılmaz hale gelen sayacı İstekli firma bedelsiz olarak değiştirecektir.
Alınacak mal ve himıetlerde meydarıa gelecek hata ve uızalar gaıarıti siiresince ücretsiz olaıak

ytiklenici tarafından giderilip onanlacaktır.

Satıcı frnna sayaÇlaıa ait tiim yedek parçalann lo(on) yıl boyunca temini konusrında garanti
verecektir.

3,9, İstekliler, teklif ettikleri iiri,inlerin Tiirkiye'de (kendilerinin veya bir başka firmanın) tamir ve ayar
iŞlerinin YaPıidığı Yetkili servisiniı olduğunu belgelendireceklerdir. imalatçıların direkt kendisinin teklif
vermesi durumıuıda bu şart aranmaz

4, GENEL TAIIIMLAR

4'1'Soğuk Su SaYacı: Soğuk Su SaYacı, soğuk su şebekelerinden geçen suyıüı hacmini tespite yarayan
bağmsız ve yekpare ölçme aletidir. Bu şarhumede soğuk su sayacı deyimi yerine sadece ''SAYAÇ''
deyimi kullarulacaktıı.

4.2. Anma Çapı @IrQ: Sayaçlann tesisata bağlandığı yerin çapıdır.

4'3' Anma Debisi/Daimi Debi: Normal kulianırn (devamlı velveya kesintili akış) şartlannda, sayacın
uyg,ı.rn ve istenilen tarzda çalışmasının gerektiği debidiı.

4'4' Gövde: Üzerine, saYacın büttin parça ve tertibatları monte edilebilen ve sayacrn tesisata montajınr
sğlayan ana parçadır.

AYnca hacim esaslı saYaÇ mekaniana grubrında 2. Filtre (çanak filtre) olması şarttır. Sayaç alt gövdesi
uYgun özelliklerde krsa siirede gövdenin tıkaımasını öııleyecek şekilde iri gövdeli olarak tasarlanmış
olacaktır.
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4.5. Gösterge Ünitesi: Okuma penceresi, Ölçme sonuçlanrı siirekli veya istendiğinde gösteren sayaç
elemanrdır.

4.6, Kııru TiP SaYaÇ: Sayma tertibat ve mekanizrnası sayaçtan geçen su ile temas etmeden çalışaı
sayaçtlr

4.7. AYaı Tertibatı: Hata eğrisini sadece kendisine paralel olarak kaydırmak suıetiyle (gösterge) hatasıru

müsaade edilebiliı en yiiksek hata aralığına getiren sayaçla ilgili tertibattır. Bu tertibatın sayaçta
bulıınması zorunlu değildir.

4,8, ÖlÇme Tertibaü: SaYaÇtan geçen suyun miktarını, iuz veya hacim esasrna göre ölçen tertibattır.

4,9, SaYma Tertibatı: ÖlÇme tertibatı tarafindarı ölçülen suyun hacmini m3 olarak belirleyen kısımdır.
Dıştan müdahaleye iır*an vermeyecek şekilde güvenilir, basit ve kolay okunabilmelidir.

^. 4,i0, SiizgeÇ; SuYu saYaÇtan geçmeden önce süzrneye yarayan pislik tutucu_filtre elemanıdır.

4,11, GerÇek Hacim, (Va): Siire göz öniine a]ınmaksızn, sayaçtaı akan suyun toplam hacmi. Buna
"ölçülen büyiikt iik'' denİ.

4,12, Gösterilen Hacim, (Vi); Geıçek hacme tekabül eden, sayaç taıafindan gösterilen su hacmidir.

4,13, Debi, Q: SaYaÇtan akan suyun gerçek hacminin, bu hacmin sayaçtan geçiş sıiresine böliiımesiyle
bulrınan sayı m3,4ı olarak ifade edilir.

4'14' En KüÇiik Debi, (Q1): Su saYacmın, müsaade edilebilir en büyi.ik hata sırur]annı aşmadan
çalrşmasınrn gerektiği en kiiçilk debidi.

4,15, GeÇiŞ Debisi, (Q2): Sİirekti debi Q3 ile en küçiik debi Ql arasınd4 debi aralığıru alt ve üst debi
-^ aralığı olarak iki bölgeYe aYıran debi değeridir. Her bir debi aralığı, kendisi için geçerli müsaade

edilebilir en büyiik hata ile taıumlanmıştır.

4'16, Stlrekli Debi, (Q3): Taııırılı çalışma koşullan aralığında, sayacın tatrnink6r olarak ve müsaade
edilebilir en büı,ıik hata sınırlarını aşmadan çalışmasının gerektiği en büytik debidir.

4'17' AŞın Yİik]eme Debisi, (Q4): Sayacın kısa bir müddet için müsaade edilebilir en büyiik hata
srnrrlanru aŞmadan ÇalıŞmasırıın gerektiği en büyiik debidir. Sayaç, akabinde tarıımh çalışma koşulları
araiığında çahştınldığınd4 metrolojik performansında değişiklik olmayacaktır.

4'18' BasınÇ KaYbı, (AP): Verilen bir debide, bir boru hattındaki §u sayacııun mevcudiyeti sebebi ile
meydana gelen basınç kaybıdu.

4'19' Pil :Ulnasonik saYaÇlarda veYa Eleknonik dewe bulıınduıarı sayaçlann çalışması için gerekli
enet'iyi sağlayan, kolay değiŞtirile bilinen devre elemanıdır, Pil değişimi sırasında hafizasındaki bilgiler
silinmemelidir.
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4.20. Elekhonik Devre: LCD el«an, Entegre, direnç, diyot, traısistol, kondansatör ve indiıktör gibi dewe

elemanlarının birbirlerine bağlanmasıyla oluşturulan diizeneklerdir.

4.21. Ultrasonik ÖlÇme Birimi: ultrasonik sinyat uçuş sfuesi prensibi ile suyun akış hızını ölçen ve

hacimsel tiiketim bilgisine döni§ttiriilerek ana konhol tinitesine gönderen birimdir.

5. TEKNİK ÖZELLiKLER
5.1. Normal kullanma Şartlarrnda yani sayaçtan stlrekli yahut aralık]ı su geçmesi hallerinde müsaade

edilen en büYiik hata değerini geçmeksizin, sayacrn devamlı debide düzgiin çalışmasırun yarunda,

ÇaiıŞma basıncının en az |,6 katı oranında basınca dayanıklı olarak ta hata payları dahilinde düzgtin

çalışabilmelidir.

5.2. Sayaçlarda basrnç kaybı (Q3) silrekti debide 0,63 bar'ı geçmemelidir.

5,3. SaYaÇlann maksimıım çalışma basıncı MAP 16 bar olacaktır. Dayaııklılık testlerinde çalışma
Basıncının 16bar'ın 1,6 katı kadaı yari; 25,6 baı basınç uygularur ve sayaçta deformasyon olup
olmadığına bakılır.

5,4. Hacim esasına göre ölçtim yapan sayaçlann tesisatta oluşabilecek kesit değişikliklerin den dolayı
ölÇmesi e&ilenmemelidir. Sayaçlar her nirlü pozisyonda yatay, eğik ve dikey bağlantılaıda hata payları
düilinde doğru ÇalıŞabilmelidir. Abonelerin sayaçlarıru yatay pozisyon haricinde kullanmalan neticesi,
idaıe aleYhine oluŞarı ve ölÇiim yapılamayaı su kullaıımııun öniine geçebilmek için sayaçların her tülü
bağlaıtı pozisyonıında çalışabilmesi şarttr.

^ 5,5, SaYaÇlar heı tiirlü hileli kullanıma karşı önlem alınmış şekilde tasaılanacaktır. Sayaç, tesisata ters
bağlandığında velveYa ters akışın kazaen gerçekleşmesi drrrumunda, bu ters su akrşına bozulmadan
Yüut aYar ve öiÇme değerinde bir değişiklik olmaksızın dayanabilecek ve aynı zamanda ters akışın
hacim değerini toplam değerden çıkaıacak veya ayn kaydedecektir

5,6,DN20, DN25, DN40 ÇaPlı saYaÇların i}ıtiyaç listesinde belirtilen adette çok hiizrne]i, hacim esash,
kuru tip ve maıyetik aktarma]ı olarak ıjretilecektiı.

5,7, SaYacın gösteige iinitesini (bundan böyle "gösterge iinitesi" olarak arulacaktır) oluşturan kadran
ve tamburlar iizerindeki rakam ve harf karakterlerinin baskıları çok düzgiin olacak ve ölçülen debinin
kolaY okunabilir, güvenilir ve tereddüde mahal verrneyecek şekilde gösterimini sağlayacaktır,

5,8, Gösterge iinitesi öiÇülen suüırn hacmini m3 olarak gösterecek ve hacim birim sembolü m3 kadran
iizerinde veya göstergeyi oluşturan rakam]arın hemen yanmda gösterilecektir.
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5.9. Göstelge iinitesinde, başka metotlarla kontrol ve kalibrasyon (ömek: otomatik muayene ve

kalibrasyon) ölçi.imlerinde kullaıılabilecek elemanlar da bulunabilir.

5.10. Gösterge tinitesinde metre kiip ve metre küpiin katlannı belirinek için siyü renk, mene küpiin

askat]anır belirtrnek için kırmızı renk kullanılacaktır. Bu renkler ibre, indikatör, rakam, tambur, disk,

kadran veya bunlann çerçevelerine uygulanacaktır.

5.11. Gösterge iinitesinde hacim değerinin tamsayı ve ondalık kesirlerinin ayırt edilmesinde tereddüde

yol açmamak kaydıyla metrekiipiin katlanrun ve askatlarınrn gösterilmesinde başka yöntemler de

uygulanabilir.

5.12, Gösterge iinitesi kuru tipte olacak, sayacın içeıisinden geçen su ile temasta olaı parçası

olınayacaktır.

5.13. Gösterge tinitesinde atrnosferik etkenlerden dolayı sayacın okunmasını zorlaştıracak dıırumlar

(buğulanma, koruma penceresinin iç yiiziinde su yoğuşması v.s.) oluşmayacaktır.

5.14.SaYaÇ, dıŞ etkileıden toz, rufubet, nem v.b. korunacak IP68 şartlanna uygun hale getirilerek,

mekanimıa Grubu en az 4 mm kalınlığında polikarbon veya mineral cam ile vakumlanacaktır,

5.15. ÖlÇme tertibatı, manyetik aktarma diizenine sahip olacaktır. İstekli teklifettiği sayaçlann dışarıdan

manYetik a]andarı etkilenmemesi ile ilgili tiim tedbirleri alıp, sayacı magnet korumalı tiretecektir.

Statik manyetik aian etkisi aitında sayaç oIML R-49 standardı doğrul Iıısunda2014l32/AT direktiflerine
uygun olarak doğru olaıak çalışmahdır,

5,16,DN20, DN25, DN40 Çaph sayaÇların ihtiyaç listesinde belirtilen adette çok hüzıneli hacim esaslı,
kuru tiP ve maııYetik aktarmalı olarak i.iretilecekir Sayaçlann gövdeleri dış etkenlere karşı gerekli
müavemeti sağlaYacak Şekilde, UBA içme suyuıda kullarulan (ıijyen listesi) pirinç malzemeler
listesinde Yer alan DIN EN1982 veya EN 12165 içme suyu standardına uygrın malzemeden yapılacaktu.

5, 17, Şebekelerde olası ani basınç yükselmelerinde gövdenin zaıar görmemesi basınca dayanrklı olması
ve herhangi bir deformasyona uğramaması, yüzeylerde çatlak, oyuk, karıncalanma, çizik v.b gibi
kusurların olmaması sağlanmalıdır.

5,18, DN20, DN25, DN40 ÇaPlı saYaÇlann su giriş ağzı içinde yabancı maddeleri tutacak temizlenme
maksadı ile kolay sökiilüp takılabilir bir ttlp fllhe bu]ıınınahdr.

5, 19,DN20, DN25, DN40 ÇaPlı sayaçların ters su akışına karşı Çek Valf ile teçhiz edilecektir. çek-valf
yaylı ve sızdırmazlığl sağlamak için contalı olmalıdır. Membran tip çek_valf kabul edilmeyecektir.

5,2o,SaYaÇlann gövdesinin iç ve dış kısmı elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Toz Boya kalınlığı
100 mil«ondan aşağı olınayacaktır.
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5.22. Sayaçlarda miÜtirlenebilen emniyet tertibatı olmalıdır. Miüiirlemiş bir sayacn tesisata

bağlanmasından ewel veya sonra miihtir tertibatna zarar vermeksizin sökiilüp açılabilmesi, ayanrun

değiştirilebilmesi, sayma ve ölçme tertibatına müdahale edilmesi mtimktin olmamahdır.

5.24. DN50 ve daha büyilk çaplı sayaçlann gövde malzemesi pirinç veya dökiiın (asgari GG25)

olacaktır,

5.25. Sayaç için gerekli sızdırmazlık contalan takım halinde temin edilecektir, bu parçalann bedelleri

sayaç fiyahna dAhil olacaktır.

5.26. Sayaçlann damga tarihleri kabuliin yapıldığı yıla ait olacaktır.

^ 5.27. Satın alınacak sayaçların seri numaralan kolay okunabilmesi ve zamanla silinmemesi amacıyla,

rakam boYu en az 4 mm. derintiği en az 0,4mm. Olarak, birbirini takip edecek şekilde yazılacaktır. Bu
saYaÇ seri numaraları oniki(l2) haneden oluşacak olup ilk iki hanesi iiretim yılırun son iki hanesini, takip

eden dört hanesi İdarenin stok ve sayaç parkı yönetimincle l«:llanclığı ve her sayaç maıka ve modeline
göre (imalat öncesi) vereceği harf kodunu, takip eden altı hanesi ise ardışık seriden oluşacaktır.

Ornek Sayaç Numarası: 22 ABCDL234567

22 :2022y ıüretimi

ABCD : İdarenin vereceği dört haneli sayı dizisi

|23456 : Ardışık seri numarası

SaYaÇ seri numaras1 Lazer ile barkotlu ve kabartmalı olarak sayaç kapaklanna veya ıahat okutula
bilinecek Beyaz plastik

okuyabilmelidir.

ytizeye işlenecektir. İdaremizde kullaru]an el terminal]eri barkodu

Idareniı aü ve §aYaÇ nrımarası sayaç iizerine rahat okunabilecek ve silinmez şekilde yazılacaktır.

SayaÇ mekanizrnasırun kadraırna veya çerçevesine görtiııir bir şekilde, sayacın kurumumuza ait
olduğunu belirtir Kurum amblemi yapılacaktır.

5.28. DN50 ve düa büyük çaplı sayaçlar IS O 7005-2 ve ISO 7005_3'
o]acaktır.

5,29, SayaÇ, su sıcaklrğının, sayacın işletme sıcaklık arahğı içindeki değişmelerinden olumsuz
etkilenmeyen malzemeierden iiretilecektir.

5.30. Müsaade Edilebiliı En Büyiik Hata (MPE)

e uygun flaışlı bağlanhya sahip

6

5.2l. Gösterge iinitesi sert plastikten yapılmlş dayanrklı bir kapak ile korunacaktır. Kapak en az 135o

açılabilecektir.
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En kilÇük debi (Q1 ddhil) ile geçiş debisi (Q2 hariç) aralığındaki debi]erde akan su hacmi için geçerli

MPE * %5 olacaktır.

GeÇiŞ debisi (Q2 dahil) ile aın yiikleme debisi (Qa dahil) aralığındaki debilerde akarı su hacmi için
geçerli MPE + %o2 o|acaktır.

Nunıune Sayaç

Sayrsı

kabul Edilebilir kusurlu

Sayaç Sayısı

50 (Dahil)'ye kadar 3 0

51 & 100 @ahiD 5 0

101 & 500 (DahiD 8 0

501 & 1000 (DahiD l0 0

Sorıraki her 1000 sayaç için 10 0

5.3 1. Sayaçlar aşağıda belirtilen mefrolojik kaıa}ıeristik]ere süip oiacakır:

BoY
L

(mm)

Sayaç

Çapı
R(Qı/Qı)

l90 DN20 Hacim Esash :300
110 DN20 Hacim Esaslı > 300

190 DN20 Çok Huzmeli > 160

260 DN25 Çok Huzmeli : 160

300 DN40 Çok Huzmeli > 160

200 DN50 Woltrnan > 100

225 DN80 > 100

250 DN100 Woltmarı > 100

200 DN50 ultrasonik > 400
1,r< DN80 ultrasonik > 400
250 ultrasonik > 400

5'32'sayaçlar, kullanım maksadına uygun mukavemetli ve uzun ömiiılü malzemelerden İireti]ecektir.

5,33, sayaçlaı, sayacr kullanma rnaksadrna uygruı dirençteki maJzemeden yapılmalıdır. sayaçlann
YaPımında kullarulaı malzemeler iÇ ve dış korozyonlar4 suyıın fiziki ve kimyevi tesirlerine dayaruklı
olmaııdır, suyun taünr, rengini ve kokusunu boznamalı; su ve suyun içerisindeki maddelerle birleşerek

7

Parti]erdeki Sayaç Sayısı I

öıçiım
Teknolojisi

Woltrnaı

DNr00
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su}un sağhğa zaraılı bir vasıfkazaruıasrna neden olmama]ı ve sayacın su ile temas eden alt gövde iç ve

drş kısımları insan saglığına zararlı olmayan elelirostatik toz boya ile boyanmalıdır.

İÇinden geçen su sıcaklığının O'C'den +50'C'ye kadar değişmeleri su sayacırın yapımında kullanılan

malzemelere olumsuz bir etki yapmamalıdır.

Ultrasonik sayaçlar -10'C ile +55 oC arasındaki ortam sıcak]ıklannda hasar görmeyecek ve normal

koşullarda çalışmaya devam edebilmelidir.

5.34. İŞaretleme 2014/32lAT direktiflerine ve ISO 4064-1:2015 starıdardına uygun olarak yapılacaktır.

5.35. Pillerin veYa bataryaıın bulunduğu l«sım toz, nem, su gibi dış etkenlere karşı tarnamen yahtılmış

olmalıdır.

^ 
5.36. Elektıonik dewe böli.imleri, ait olduğu sayacın su geçen böliimlerinden tamamen yalıtılmış olmalı
ve herhangi bir kontak veya krsa deweye izin vermeyecek bir yapıda olmalıdır.

5.37. Ana iinite iizerinde, dışarıdan kolayhkla erişilebilecek yapıda enaz bir adet kul]anıc1 butonu yer

almahdır. Kullaııcı butonu vasıtasryla, abone LCD eloanda gösterilen ölçiim bilgileri arasında geçiş
yapabiimelidir.

5.38. Digital ekrarılı sayaçların ana i.inite pil değişimi sırasında hafizasındaki bilgileri kaybetrnemelidir.

5,39, Ultrasonik ölÇme birimi, ana kontrol i,initesi iizerinde yer alan bir hesaplayıcı iinite ile birlilte, su
aloş hattna yerleştirilen en az iki adet ultrasonik sensörden oluşmalıdır.

5,40, Ultasonik ses dalgalanru tireten ve algılayan sensörler, dış ortamdan kaynak]anabilecek paıazitik
ses dalgalan ve gi,irıiltii sinyallerine karşı korumalı olma]ıdır. ölçtim sonuçlan harici ortam
sinyalierinden etkilenmemelidir.

5,41,Ultrasonik ÖlÇme Birimi akış yöniinü algılayabilmeti ve ters akrş _ diiz akış ayn aynolmak üzere
her İkİ yönde de hıssas ölçiim yapabilmelidir,

5'42, Ultrasonik SaYacın iÇerisinden ters yönde su geçişi esnasınd4 LCD ekran iizerinde bu durum akış
Yönthü göstefen bir ok veYa benzeri bir sembol ile uyan olaıak gösterilebilmelidir. Ters akış miktan
toplam tüetimden düşmelidir.

5'43, Ultıasonik ÖlÇme Birimi, anlık debiyi hesaplayabilmeli ve toplam tiiketimi bu anlık debi üzerinden
hacimse] olaıak ana kontrol iinitesine iletrnelidir.
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5.44. Ultıasonik Ölçme Birimi, antık debiyi hesaplayabilmeli ve toplam tiiketimi bu arı_lık debi iizerinden

hacimsei olarak ana kontrol iinitesine ileftnelidir.

5.45. Sayacın içeıisinden hava geçişi olursa ultrasonik ölçiim birimi havayı ölçmemelidir. Sayacın

içerisinden hava geçmesi durumunda elektronik endeks artış göstermemelidir.

5.46. Ultrasonik ölçme birimi, sayacuı bağlantı pozisyonu ve açısından etkilenmeden ölçiim yapabilecek

yapıda olmalıdır. Sayaç yatay, dikey veya açılı bağlantı koşullan altmda düi ultrasonik ölçme birimi

hassas ve doğru ölçmelidir. Bıınu garantilemek için ölçme biriminde kesirıIikle hareketli bir mekarıizma

bulurınıarnalıdır.

5.47.Ultrasonik ölçiim yapılan sayaç içerisinde akışa engel olabilecek herhaıgi biı mekanizma yer

^ almamalı ve akrş hattı içerisinde basınç kaybı, standaıtlarda tanrmlanmış minimum basınç kaybı sınıfi

P25'den yiiksek olmamalıdır.

5.48. LCD ekranrnda, Toplam tiiketim, Aılık Debi, Enerji Birimi Durum, Uyanlar, Akış yönü bilgileri

yazılı velveya sembo] ve rakamlar halinde görülebilmelidir,

5.49. Ulhasonik ölçme birimi iizerinde, ttiketim değerini ve anJık debi değerini ayr, ayfl gösterebilen bir

LCD ekıan olmalıüı. Ekraııda gösterilen tiiketim ve akış bilgilerinin birimleri de ayn semboller olarak

LCD el«an iizerinde yer almalıdır. Okuma kolayhğı sağlanması açısından, ana satırda tiiketim miktan

"m3" cinsinden gösterilmeli ve siirekli ekranda kalmalıdr. Diğer satırlarda ise hem aılık debi miktan

hem de toplam tiiketimin askatlan, litrenin onda biri çöziiniiılüğe kadar hassasiyette gösterilebilmelidir.

5.50. İstekliler, LCD ekanında hangi bilgilerin bulı.ınduğunu ve bu bilgileri hangi yöntemle

göri,intiilediklerini teklifl erinde belirteceklerdir.

İstekliler tekliflerinde LCD biriminin fiziksel, elektriksel ve işlevsel özellik]erini detaylı bir şekilde
açıklayacaklardu.

5.51.SaYacın elektronik fonksiyonları dışandan müdüaleler]e (manyetimıa vs.) kesintiye
uğratılmamalıdır.

5.52. Elektronik devıe böltiırıleri, ait olduğu sayacın su geçen böliimlerinden tamamen ya.lıtılmış olmalı
ve heıhangi bir kontak veya kısa deweye izin vermeyecek bir yapıda olmalıdır.

5,53, Pil değiŞimi, Yalrnzca Yetkili personel tarafından yapılabilmeli, pil değişimi yapıldıktan sorıra,

kaYdedilmiŞolanttiketimvesayaçbilgileritekrarotomatikolarakgerigelmelidir. pil değiştirme işlemi
tamamen modüer yapıda olmalı ve pil de

f
ğiştirildikten sonra enerji biriminin dış ortamdan yalıtıml aynen
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korunmuş olmalıdır.

5,54, UltrasonikÖlÇmeBiriınininElektronikDewesitarafındanPilseviyesisiirekiiolaıakölçülmetive LCD
ekianda gösterilmelidir. Pil seviyesi kritik o]arak belirlenmiş bir voltajın altına düşti,iğiinde ultrasonik
ölÇme birimi alarm vermeli ve mevcut ttiketim bilgileri ile birlikte bu durumu kalıcı hafızasına
kaydetmelidir.

5,57, Piller en az |0 Yıl ömürlü ve lityum yapıda olup, elektronik devre kutusu içerisinde dış oltam
şartlanndan izole edilmiş bir biçimde yer alacaktır.

irrrivaÇ LisTEsİ : Genel Mtİdiirlüğtimi.ize bağlı birimlerin ihtiyacı olan 750 atİet DN20 Hacim
Esaslı l90 nım Boyunda Su Sayacı (R300) ihtiyaç vardır.

Tekiif edilen sistem kaPsamındaki su sayaçları, idare tarafindaı oluşturulacak Muayene ve Kabul
HeYeti taıafından, 'Mal alımlan denetim, muayene ve kabul yönetmeliği, çerçevesinde incelenir ve
değeılendirilir, Her teslimatta sayaçlar üıetim aşamasında yerinde test ve kontrol edilecek otup Bilim,
sanayi ve Teknotoji Bakanlığından onaylı olaıak faaliyet gösteren firmaya ait Ölçü Ayar ve Test
istasyonrrnda, numune sayaçların hata testi v.b. testleri yapılacaktır. Teslim edilen sayaçlarda parti
büyüklüklerine göre, alınacak numııne sayaç sayısı Madde 5.30'daki cetvelde belirtilmiştir.

Muayene ve deneyler 2014/32/AB
yapılacaktu.

direktiflerine ve ISO 4064-1:20l5 Standardına uygun olarak

MuaYene Kabul KornisYonuıda görevli heyetin malın niteliğinin imalat veya riretim aşamasında
denetim veya muayene gerektirmesi ha]inde bu ma]]ar idarenin görevlendirdiği ve bühin masraflan
Yiiklenici taıafindaı kaıŞılanacak işin uzrnanı kişi yada kişiler vasıtası ile i.iıetimin yapıldığı yerde
incelenebilir.

8. MAL TEsLİMt

Rakorlu sayaçlanı vidalı dişlerini korumak için plastiken koruyucu kapaklan takrldıktan sonıa,uygıın bir ma]zemeden yapılmış sağlam bir kufuya konulmalıdır. kutulara konulmuş sayaçlar,taşınmalan sırasında hasara uğramayacak şekilde uygrrn mukavern etteki kutulara veya paletlereyerleştirilecektir. Bu kutulanrı/paletlerin ilzerine sayaç tipi, miktan, sayaç seri no aralığı belirtilecek olupaynca bu kufu veya pa.let i.izerinde kutu (veya palete ait) seri numarası barkodlu ve okunaklı bir şekildeyazılacaktır.

]0

7. MUA\aENE YE KABUL
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Mal teslİmİ kesin sİparişin veıilmesine müteakip (25) yinni beş takvim giiniinde idareye malın

tamaml teslim edecektiı.

Teslimatı yapılan sayaçların gerekli test ve muayeneleri yapıld*tan sorıra kabul işlemleri

yapılacaktır. Teslim yeri, DİSKİ ana ambandır.

n
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