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Hşrraı lİniwrsitesi §[§ Ş artnane ütsyası

HARRAN ÜİViVrRSİTESİ GES ŞARTNAME DOSYASİ

1, GenelTanım
Bu teknik şartname, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin enerji ihtiyacını

karşılamak üzere, Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi içerisinde kurulması planlanan kuru]u

giriş gücü 53OO kWp, çıkış gücü 5000 kWe olan Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santra|inin

genet teknik özelliklerini, temin koşulIarını, gerektiğinde revize projelendirme koŞuIlarını;

idare tarafından verilecek Ankara TEDAŞ projelendirme onayına göre kuruIum ve montajınl,

şebekeyle senkronizasyonunu, devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak

teknik destek hizmeti ve diğer ilgili koşulları içerir. Teknik şartname fotovoltaik santralve ilgili

sistemlerin tüm kurulum işinin yanı sıra, sistemler için geçerli tüm ek donanım ve teÇhizatı da

kapsar.

TANIM ve K(SALTMALAR

FV : Fotovoltaik

GES : Güneş EnerjisiSantrali

ŞBGES : Şebeke Bağlantılı Güneş EnerjisiSantrali

İdare : Harran Üniversitesi (müşteri)

HRÜ : Harran Üniversitesi

THD : Toplam Harmonik Bozunum (Total Harmonic Distortion)

DM :Dağıtım Merkezi

Yüklenici: İhale neticesinde başarılı olan talipli firma

2. İşin Süresi

2.1 işin süresi, sözleşme tarihi itibariyleZ7o(ikiyüz yetmiş)takvim günü olmakIa birlikte, sistem ÇalıŞır

vaziyette, TEDAŞ onayve kabulleriyapılmış bir şekilde teslim edilecektir,

3. Genel Şartlar
3.1 idarenin belirlediği alanda şBGES ile ilgili TEDAŞ, TEiAş, YEGM, DEDAş, YEKDEM ve

tüm kurum kuruluşlarda gerçekleştirilecek işlemler, planlama, donanım, üretim,

nakliye, montaj, entegrasyon, devreye alma ve işin bir bütün olarak tamamlanması

için gerekli inşaat, konstrüksiyon ve proje revizyon işlerini de kapsayan iIgili tüm

çiı,şmaıar anahtar tesIim esasına göre bu iş kapsamındadır. Bu kapsamda yapılacak

tüm ödemeler ve genel giderler de yüklenici tarafından Proje dahilinde

karşılanacaktır. Tüm bu ışlemler için gerekli resmi harçlar, ücretler, vergiler Yüklenici

tarafından ödenecektir.
3.2 Enerji Nakil hattına entegrasyon için Çağrı Mektubunda şart koşulan YEKDEM iŞlemleri

Yü klenici Firma tarafı ndan gerçekleştiri lecektir,

3.3yüklenicifirmanın veya işbirliği antaşması imzalamış olduğu partnerinin, daha önce Yurt
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içinde veya yurt dışında, anahtar teslim toplam en az 5 MWp fotovoltaik sistem

kurulumu yapmış olma şartı istenecektir. İşe başlamadan önce yüklenici bu referans iş

bitirmeyi idareye sunacak, talep etmesi durumunda idarenin, sunulan işi yerinde

incelemesi sağlanacaktır.
3.4 EIektrik piyasası Lisans Yönetmeliğl EK-l maddede ifade edilen; 10 MW' a kadar kendi

tüketimleri için Lisans almadan muaf olması yazısı dikkate alınacaktır.

3.5 yüklenici flrma, be]irtilen yerde, toplamda 1 adet 5300 kWp FV panel gücüne sahiP

GEs' ı Lisanssız Elektrik Üretimi mevzuatına ve şartname ekinde yer alan Bağlantı

Anlaşmasına Çağrı Mektubu yazısında belirtilen şartlara uygun olarak, Üniversitenin

mevcut galerisinden ve Yüklenici tarafından yeni tesis edilecek yakIaŞık 1000 metre

ga|eriden geçirmek koşuluyla yeraltı hat ile yakIaşık 2500 metre mesafedeki mevcut

9G/YG şebekesine 34,5 kV üzerinden Osmanbey Enerji Kök Binasına bağlanacaktır.

3.6 isteklıfirma teklifi ile birlikte aşağıdaki dokümanları sunmak zorundadır:

3.7Kurulan GES, idare tarafından, TEDAŞ tarafından kabuIü yapıldıktan sonra teslim

alınacaktır. TEDAş'ın talep edeceği revize projelendirme ve tesis kabulünü YaPtırmak

yüklenicinin sorumIuluğunda olup, TEDAŞ kabulünde çıkabilecek eksiklikler Yüklenici

tarafınd an projeye uygun olarak d üzeltilecektir.

3.8 Aşağıda listesi verilen teknik dokümanlar sözleşme imzalandıktan sonra iŞ programı

ııe uırııı<te idare,ye sunulacak o!up, İdare işin yürütülmesi esnasında gerekli göreceği

başka dokümanları da isteme hakkına sahiptir. İdare yüklenici tarafından sunulan

proje|erde değişiklik yapıImasını istediği takdirde yüklenici hiÇbir bedel taleP

etmeksızın gerekli dokümantasyonu en geç on beş (15) lş günü iÇerisinde İdare'Ye

sunmakla yükümlüdür;

(PVGıs, PVsYs, PVsoL v.b.) hazırlanmış, teklif edilen sisteme ait ana]iz raporu. Bu

analiz raporunda aylara göre sistemden elde edilen enerji Ve güneŞ enerjisi

değerlerini vermesi gerekmektedir. Yapılan değerlerıdirmelerde sistem

kayıplarındaki yüzdelik değer de verilecektir. Burada kullanılan simülasYon

program]nın lisansIı kullanıcısı olunduğu belgelendirilmeIidir.

açıklamaları.

Katılımcı, verdiği bu bilgilere yapım aşamasında kesinlikle uyacaktır,

3.9 ihaleye katıIan tüm firmalar; FV modülleri, solar kabloları ve inverterlerin bağımsız

kuruluşlarca yapılan test raporIarını ve garanti sertifikalarını ihale evrakları ile birlikte

vermek zorundadır. Ayrıca yüklenici firma; yine kullanacağı FV modülleri montaj
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sırasında idaremizce seçilen %0,05 ilao/oO,LS oranında rastgele seçilen aynı ürünlerden

idaremiz kontroIünde yapılacak bağımsız test kuruluşlarınca, test raporları istenecektir.

Teklif edilen test raporları ve garanti sertifikaları ile montaj esnasında alınan örnek]erin

test raporları uyumlu olmalıdır. Sözleşme öncesinde FV panellerin üretim tarihinin

netleştirilmesi için idarenin gerek görmesi halinde panel ömür testi yaptırılacaktır. Tüm

test masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.

3.10 Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve İdare' nin onayı doğrultusunda

dikkatle taşınacak, uygun şekiIde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında

zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören ya da bozuk ParÇalar

değiştirilecektir. yüklenici tarafından kullanılacak malzemelerin işin bitimine kadar

ça|ınma veya herhangi bir nedenle hasara uğramasının sorumluluğu, yükleniciYe aittir.

çalışma mahalinin temiz olarak terk edilmesi, yüklenicinin sorumluIuğundadır.

3.11 yük]enici şebeke bağlantısını Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İllŞkln

yönetmelik, bu yönetmelik kapsamında yayınlanan Şebeke Bağlantısı Usül ve Esasları

ve diğer ilgi|i yönetmeIik ve ekIerine göre tesis edecektir. Yüklenici tüm iŞ ve

iştemlerinde yürürlükte olan güncel mevzuatlar ile konuyla ilgili kurumların (TEDAŞ

vb. ) yön etmeliklerine/çaI ışm a esasIarına uygun h areket edecekti r.

3.12 Hatalı projelendirme ve tesisat nedeniyle şebeke bağlantısının

karşılanamamasından ve Madde 3.6'ya göre sunuIacak anaIiz raporunda ön görülen

miktarda elektrik enerjisinin üretilememesinden yüklenici firma direkt sorumlu

olacak ve eksik olan enerji miktarı için tüm iyileştirme/düzeltmeleri bedelsiz olarak

otuz (3o) iş günü içinde sağlayacaktır. Garanti süresi boyunca analiz raporunda

belirtilen enerji üreti*.ı değerlerin altında üretim olduğunda aradaki kayıp miktarının

ücreti, Lisanssız Elektrik Üretimi için belirtilen kWh başına 13,3 Amerikan Do]ar Cent

o|a rak yüklenici fi rma tarafında n İd areye ödenecektir,

3.13 şBGES,nin kurulacağı alanla HRÜ Osmanbey Kampüsü Enerji GiriŞ Kök Binası

aiasındaki kablolama, irtibatlandırma, malzeme temin ve işçilikleri yüklenici firma

tarafından yapılacaktır.

3.14 şBGES,nin topraklamasının, malzeme temin ve işçilikleri yüklenici tarafından

yaptırılacaktır. Bu kapsamda yapılması gerekli kazı, inşaat, revizyon, onarım, V,b,

işlemler yüklenici tarafından ek bedeI aIınmaksızın gerçekleŞtirilecektir.

3.15 yüklenici şBGES'nin girdi ve çıktı parametre değerlerinin ve ŞBGES'nİn iŞleYiŞini

etkileyen parametre değerlerinin ölçülüp takip edi|mesini sağlayan, bu değerleri

kaydeden ve görsel olarak sunan, şBGES'deki arızaları ilgililere anında bildiren bir veri

kayıt ve uzaktan İzleme sistemitesis edecektir,

3.16 Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler ile kumanda ve güç kablolarında TSE, lEC

standartIarına ve ıso 9ooo serisine uygunluk ve CE belgesi aranacaktır. TSE standardı

olmayan malzemelerde TsEk belgesi aranacaktır. Şartnamede belirtilmemiş

hususlar için öncelik sırası TSE, lEC, lSO olacaktır,

3.17 ŞBGES tesisinde yapılacak binalara ait her türlü a]t yapı (temiz su, kanalizasyon,

elektrik, su, data vs.) yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

3.18 ŞBGES bir bütün olarak ve sistemdeki bütün ekipman, geçici kabultarihi itibariyle en

az 2 (iki) yıl garantili o]acak, tesis çalışır durumda teslim alınacaktır,
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3.19 Geçici kabule kadar ŞBGES kuruIumunda görevlendirilmek üzere, Güneş Enerjisi

Sistemlerinde en az 1 yıl tecrübeli Şantiyeden Sorumlu Mühendis bu]unduruIacaktır.

Bu mühendis, ŞBGES kurulum sürecinde şantiyede bulunacaktır.
3.20 işin yapımı süresince tesis içinde tüm malzeme artıkIarı düzen]i olarak

temizlenecek, bununla ilgi!i firma eleman temini sağlayacaktır.

3.21 yüklenici şantiyede çalışanların can güvenIiği için gerekli tedbirleri almak

zorundadır. Aksi halde meydana gelecek kazalardan yüklenici sorumludur. ŞantiYe
sahasına her türlü işi tanıtıcı ve iş güvenliğl ile llgili levhalar görülecek şekilde gerekli

yerlere konulacaktır. YükIenici taşıma, montaj, kaynak ve kesme işleri esnasında her

türlü temizIik, yangın güvenliği ve iş güvenliği tedbir]erini alacaktır. İskelelel

merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumIarda teçhizatın emniyetli bir

şekilde çalışması ve bakım için bulunduruIacaktır. Şantiyede sigortasız iŞÇi

çalıştı rı lmayacaktı r.

3.22 işin yapımı esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarar Ve ziYandan

firma sorumlu oIacak, hasar giderilmediği takdirde tespit ediIecek bedel firmadan

tazmin edilecektir.
3.23 yüklenici firma, işi yaptığı süre içinde tüm çalışanlarında iŞ sağlığı ve güvenliğini

sağlamakla, yangın ve acll durumlarla ilgili tedbir almak|a sorumtu o|uP 6331 saYılı İŞ

Sağlığı ve cuvenlıği Kanunu ile ilgili mevzuatlara ve yönetmeliklere, Üniversitenin İŞ

Sağlığı ve Güvenliği yönergesine, varsa i|gili birimin İş Sağlığı ve Güvenliği Usul ve

Esasları içeren talimat, şartname hükümlerine ve mevzuata uymakla Yükümlüdürler.

3.24 yüklenicifirmanın iş Sağlığı ve Güvenliği kura|larına uymamasından doğacak her türlü

idari, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine ait olup, Üniversitemize YansıYacak

mali sonuçlarda ilgiliIere rücu ettirilir.

3.25 yüklenici fırmanın Üniversitede görevlendireceği personelin özlük dosYasında

bulunması gereken tüm yasal evrakları ve görev tanımlarını eksiksiz olarak temin

etmekten ve talep edilmesi halinde bu dokümanları ilgili birim yönetimine iletmekten

yüklenici sorumludur.
3.26 GAPYENEV Merkezine, yer tesliminden itibaren geçici kabule kadar yapılan iŞlemlerin

takibi ve kontrolü için, yer teslimi itibariyle en az 2015 mode] klimalı bir arazi aracı Ve

bu aracın günlük 1OO km yol yapabilmesi için gerekli yakıt, Yüklenici tarafından tam

zaman]ı olarak sağlanacaktır. Tahsis edilecek aracın kasko, sigorta ve tüm bakım-

onarım giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır,

3.27 Bu teknik şartnamede beyan edilen bütün hususlara ilaveten, Yürürlükteki

Lisanssız/Lir.nrj, Elektrik üretim yönetmeliği, Ekleri ve ilgili Yasal Mevzuatların getirdiği

zorunluluklar uygulanacaktır.

4. ŞBGES GenelTeknik Özellikleri

4.1 3.1 ŞBGES, sistem dahllinde bulunan panellerin tamamı 1000 W/mz ışınım, 1,5 AM

(hava kütlesi), 25oC hücre sıcaklığı ortam koşullarında (Standart Test KoŞularında)

53oo kwp anlık enerji üretebilecek kapasitede tasarlanacaktır.
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4.2 Sistem içerisinde kullanılacak tüm cihazlar, yeni (brand new) ve kullanılmamış
(unused) olacak, üzerlerinde marka, model ve imal tarihini gösteren işaret, yazı,

rakam vs. türünden biIgiler bulunacaktır.

4.3 Şartnamede geçen tüm makine, ekipman ve sistemler çalışır vaziyette, eksiksiz ve

herhangi bir fiziki tahribat oImaksızın geçici kabu] öncesinde İdareye teslim

edilecektir.
4.4 işin başlamasıyla beraber, yükIenici tarafından All Risk Sigortası yaptırılacak ve

işin tesliminden altı (5) ay sonrasını da kapsayacaktır. All Risk Sigortası tüm

riskleri kapsayacak şekilde yapılacak olup tarih belirtilmiş olarak tanzim edilecektir.

5. Fotovaltaik Paneller

5.1. Güneş panellerinin (Solar Modül) her birinin gücü en az 300 Wp ve kullanılan

panellerin hepsi aynı model, tip ve güçte olmalıdır.

5.2. Güneş panelleri Monokrista! veya HlT yapıda olacaktır. Panel verimi, Standard Test

Koşulları (Stondart Test Koşullorı: \OOOW/m2 ,ş,r,r, 25"C modül sıcoklığı ve AM=1,5

spektrum) aItında en az oı6L9 olacaktır. Verimlilik değeri, belirtilen değerlerin altında

olan güneş panelleri kabul edilmeyecektir.

5.3. Teklif edilen Güneş panelleri en az, 15 (onbeş) yıl ürün ve 25 (yirmi beŞ) Yıl lineer

enerji garantili olacaktır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 (on) Yıl sonunda

en az yo9o'ın ve 25 (yirmi beş) yıl sonunda da en az%" 80'ini sağlayacak Şekilde

olacaktır. Lineer enerji garantisi panel üretici firması tarafından güncel tarihli |2OL5

veya sonrası tarihli) olarak idareye teslim edilecektir. Ayrıca Yüklenici, ilgili garanti

koşullarını temin edeceğine dair taahhütname sunacaktır. Bu koŞulların

sağlandığına dair bilgiler sunulan teknik dokümanlarda yer almalı Ve tekllf

dosyasında sunulmalıdır.

5.4. FV panele ait Güç Sıcaklık Katsayısı Pmaks., (v) -0,30 96|"C veya daha iYi Performanslı

olmaIıdır.

5.5. iş tecrübesi olarak kullanılacak FV panel üreticisinin daha önce minimum 10

MW güçte dünyada kurulumuna başlanmış veya çaIıştığı belgelenecektir. VeYa

bu kapasitede iş sözleşmesi imzalanmış olmalıdır. Kontrol İÇin tüm bu

dokümanlar idare, ye teslim ediIecektir. İdare uygun gördüğü durumlarda;
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5.7.
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yüklenici, İdarenin be|irleyeceği 5 kişiyi FV panel firmasının kurmuş olduğu

Santrallerden birini incelemek üzere saha ziyaretine götürecektir.

Güneş paneIi (Solar Modül) anlık güç çıkış toleransı pozitif toleransa sahip olmalıdır.

Gölgelenmenin neden olduğu süç düşüşlerine karşı, Güneş Paneli by-pass diyotlu

o]acaktır. Enerjinin üretiImediği durumda FV Panellere akım geçiŞi olmaYacak

şekilde koruma yapılacaktır.

FV Modüller, - 40 "C ile + 85 "C çalışma sıcakIığında, 1OO0 metre yüksekliğe kadar

sorunsuz çalışacaktır.

FV Modülle r "CE" belgeli, lEc 51215 ve ]EC 6L73O standartları iIe üretİci firmanın lSO

9001:2008 (katİte yönetim belgesi), ıso 14oo1:2o04 (çevresel etkİ değerlendİrme

belgesi}, BsoHsAs 18OO1:2O07 (iş sağlığı güvenliği belgesi) belgelerin tamamına sahiP

oIacaktır.

5.8.

5.9.

5.10. Güneş panellerinin plD Testiyapıldığını gösterir dokumanIar sunulmalıdır.

5.11. Güneş pane|i bağlantı kutusu (Junction Box) minimum lP 55 koruma sınıfında

sertifikalarına sahip olmatıdır. Bu durum sunulan teknik dokümandan

okunabilecektir.

5.12. Güneş paneli çerçevesi varsa, korozyona dayanıklı malzemeden imal e d il m iş ve

paslanmaz yapıda olacaktır. Çerçeve herhangi bir deIme vb, iş|eme gerek

ka]maksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır.

5.13. FV günes panelIeri fason üretim olmavacaktır. ÜreticiYe ait fabrika üretimi

olacaktır. Eğer üretici kendi üretiminin yanı sıra fason üretim de yaptırıyorsa bu

projede kullanılacak ürünter, üreticinin kendi fabrikasında üretilmiŞ olacak ve bu

durumu yüklenici FV modül üreticisinden aldığı resmi belge ile ispatlaYacaktır.

5.14. yüklenici firma panel üreticisi firmadan veya Türkiye Yetkİli distribütöründen bu

ürünlerin yetkııı satıcısı ve kurulum yapmaya yetklll olduğunu gösterir ıslak kaŞe

ve imzalı olarak beyan edilecek belgeyi idareye sunacaktır.

5.15. FV panel üreticisinin Türkiye'de yerleşik en az bir adet resmi temsilciliği, resmi

distribütörlüğü ve/veya satış ofisi olmak zorundadır.

5.15. istekliler, tekıif ettıklerı Güneş panetleri için aşağıdaki bilgıleri teklifiyle birlikte

verecektir. (stondort Test Koşullorı: IoooW/m 2ışınım, 25"C modül sıcoklığı ve

AM=I, 5 spektrum şartlarındo);
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5.17. Her bir güneş panelinin üstünde, üretici tarafından panellere eklenmlŞ ve

minimum aşağıdaki bilgileri ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır:

6. İnveı,ter Üniteleri

6.1 şBGES kapsamında istenen AC gücü sağlayacak 5 adet aynı tip, marka ve güÇte merkezi

inverter kullanılacaktır. Teklif edilecek merkezi inverterler minimum 1000 kvA güçte

olmalı ve 50 Hz frekansta, 3 faz + PE AC tam sinüs dalgası çıkışı sürekli olarak

verebilmelidir.
6.2 inverter, dahiliveya harici MPPT modülüne sahip olmalıdır.

6.3 inverterIerin Avrupa verimi en azYo98 ve maksimum verimi en azYo 98 olmalıdır,

6.4 inverter Akım THD'siTürkiye şebeke kodlarında tanımlanan değeri geÇmemelidir.

6.5 inverter suya ve toza dayanıklılık standardını sağlamalıdır.

5.6 Dış ortam çalışma sıcaklığı -2O ile +50 "C aralığını kapsayacak aralıkta olmalıdır.

6.7 cihazın çalışmasını gösteren ikaz işaretleri veya gösterge paneli bulunmadır, cihazın

arayüzüne kuIlanım ve servis amaçlı lokalveya uzaktan eriŞim sağlanabiImelidir.

6.8 Üreticitarafından verilen ürün ve yedek parça garantisi en az 10 yıl olmalıdır,

6.9 invereterler; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine iıışı«in Yönetmelik ve

Elektrik Piyasasında Lisanssız E|ektrik Üretimine iİışı«ın Yönetmeliğin Uygulanmasına

Dair Tebliğdeki ilgili maddelere uygun oImalı ve CE, EN 61000-6-2, EN 51000-5-4

standartlarına uygun olacaktır.

6.10 inverterlerin birbirleriyle ve iz]eme sistemiyle haberleşme imk6nı olma|ıdır,
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5.11 inverterterde optimum çalışma koşullarını sağlayabilecek bir soğutma mekanizması

o|malıdır.

6.12 İnverter üreticisinin Türkiye sınırları içerisinde servisi olmalıdır.

6.13 ıEc 621o3 standardına göre inverterlerin koruma sınıfı l ve IEC 50564-1standartına

göre Ac yüksek gerilim koruma sınıfı lll veya daha iyi olmalıdır.

5.14 İnverterler Yer]i veya Avrupa menşeli olmalıdır.

6.15 yüklenici, DC gerilimdeki mevcut enerji panolarına bağlantı yaPılması iÇin gerekli

olacak tüm sistem tasarımını ve montajını yürürlükteki mevzuat gereğince Yerine

getirecektir.

6.15 yüklenici kurulum sahasında inverteri yerleştireceği alanları kendisi belirleYecek,

inverterlerin detaylı yerleşim planını İdareye sunarak onay alacaktır,

6.17 Teklif edilen İnvertere ait aşağıdaki dokümanları sunmalıdır;

katalog,

laboratuarlarından alınmış Tip Testi sonuçları ve yeterlilik sertifikaları,

edilecektir.

6.18 istekli, teklif mektubuyla birlikte tekıif ettıği inverterlerin kataloğunu Ve ana

üreticisinden veya dağıtımcısından sağlayacağı satış ve montaj ile ilgili bir yetki

belgesini sunmak zorundadır.

6.19 Sistem içi haberleşme için inverterlerin Ethernet veya fiber optik benzeri haberleŞme

öze]likleri buıunma|ıdır. internet ortamında her bir inverter üzerindeki verileri

görebilmek için web bağlantısı sağlanmalıdır,

6.20 sistemin uzaktan izlemesi, inverter markasının portalı üzerinden ücretsiz sağlanmalı

ve idarenin uygun gördüğü ekranlarda scada sistemiyle sürekli gösteri|ecektir,

5.21 Garanti süresınce, yüklenıci, inverterler de meydana gelebilecek bir arıza durumunda

(kilitlenme ya da parça değişimi gerektiren), idarenin hatayı bildirmesinden itibaren 48

saat içerisinde müJahalede bulunacak ve en çok 15 iş günü içerisinde sorunu

giderecektir. Bu süre aşılması durumunda üretim raporunda belirtilmiş olan miktar

kadar her gün için yüklenici firma idareye kWh başına t3,3 Amerikan Dolar Cent

ödeyecektir.

6.22 Yıl boyunca sistemin o/o97 emre amade olması yüklenici tarafından taahhüt

edilecektir.
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7. DC Toplama Panosu

7.1 Dc Toplama Panosu tasarım ve imalinde "Elektrik Kuwetli Akım Tesisleri Yönetmeliği",

EIektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetme!iği ve Elektrik Piyasasında Lisanssız

Elektrik Üretimine İllşkın yönetmellği' nin yürürlükteki en son baskılarının iIgili

hükümlerine uyulacaktır.

7.2 Doğru Akım (DC} Toplama Panolarının tasarım ve imalatı, FV güç sistemleri elektrik

tesisatı i|e ilgili standartlara uygun olarak, en yeni teknik uygulamalar ve en iyi iŞÇilikle

yapılacak ve güvenlik faktörleri en geniş şekilde dikkate alınacaktır.

7.3 Doğru Akım (DC) Toplama Pano yapımında kul]anılan bütün malzeme]er, kullanım

yerine ve amacına uygun, normal çalışmada karşılaşılabilecek her türlü mekanik, ısıI,

elektriksel ve ortam zorIanmalarına dayanıklı bir yapıda olacak ve hiçbir arıza ve kusuru

bulunmayacaktır.

7.4 Doğru Akım (DC) Toplama pano mahfazaları sac ya da cam elyaf takviyeli polyester

malzemeden imal ediIecektir.

7.5 Doğru Akım (DC) Toplama Panolarında kuIlanılan teçhizat|ar, şartnamede belirtiIen

özelIiklerde ve ilgili standartlara ve/veya teknik şartnamelere uygun olacaktır.

7.6 panolarda kullanılacak plastik tüm yalıtkan ma]zemeler olağan dışıısıya ve aleve

karşıdayanıklı olacaktır ve lEC 60695-11-10 standardına göre (Gerilimli bölümlere

temas eden yaIıtkan malzeme v_0 sınıfına) uygun olacaktır.

7.7 DoğruAkım (DC) Toplama panolarında bara kullanılması durumunda, pozitif ve negatif

baralar uygun ebatta izolasyon plakasıyla ya da pozitif ve negatif bağlantı kutuları

o]arak birbirinden yeterince uzak ve ayrılmış olacaktır,

7.8 Kablo ve terminal yerleşimleri montaj sırasında ve bakımlarda kısa devreIere mahal

vermeyecek şekilde olacaktır.

7.9 Dc Toplama Panoları içerisinde Yüklenicifirma tasarımına göre;
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8. Araii Tipi Panel Taşıyıcı Konstrüksiyon

8.1 yüklenici firma, şartname ekinde yer alan vaziyet planı ile belirtilen GES arazisinin

Eurocode 7 standardına uygun olarak zemin etütünü hazırlatıp onaylı nüshasını

kuruIum öncesi İdareye teslim edecektir.

8.2 panel taşıyıcı konstrüksiyonunun zemine sabitlemesi için gerekli temel tiPi ilgili zemin

etütü raporuna bağlı olarak; İdarenin uygun göreceği şekilde, betonarme teme]

olabileceği gibi kazık teme| de olabilir. Karar verilecek temeI tiPi iÇin; Yüklenici,

idareden herhangi bir ek maliyet talebinde bulunmayacaktır.

8.3 panel taşıyıcı konstrüksiyonunun mekanik ve statik projeleri, Eurocode 7 teme| tasarım

standartlarına göre hazırlanacak ve ilgili standarda göre yetkilendirilmiŞ bir uzman

tarafından onaylanmış bir nüshası idareye teslim edilecektir.

8.4 panel Taşıyıcı Konstrüksiyon, paneller maksimum verimlilik sağlaYacak Şekilde

tasarlanacak ve statik raporlar ile birlikte 12 aylık gölgeleme raPoru sunulacaktır,

8.5 panel Taşıyıcı Konstrüksiyon üreten firma güncel lSO 9001 ve galvanize sac kullanması

durumunda lSO 1451 ürün belgesine sahip olmalıdır,

8.5 panel Taşıyıcı Konstrüksiyon sistemin doğrudan tesisin elektrik üretimine engel

olabilecek ya da insan sağlık ve güvenliğini doğrudan tehdit edebilecek hatalara karŞı

üreticitarafından 10 (on)yıl süre ile garantilidir,

8.7 Taşıyıcı çeIik yapı, modüllerin alt kenarının yerden yüksekliği en az 50 cm olacak

biçimde tasarlanacaktır.

8.8 Modüller arasında rüzgır direncin indirmek amacıyla gerekli hesaplamalar yapılarak

uygun boşluklar bırakılacaktır.

8.9 panel Taşıyıcı konstrüksiyon profilleri aşağıda yer alan malzemelerden bir veya

birkaçından üretilmiş olmalıdır:

veya 3.1tip muayene belgelerine sahip olmalıdır,

8.10 PanelTaşıyıcı Konstrüksiyon en az 25 yıl kullanım ömrüne göre tasarlanmalıdır,

8.11 Zemin kurulumu Panel Taşıyıcı Konstrüksiyonlar TS 498 ve Ts EN 1991_1_3 ve 1_4

standartıarında yer alan rüz96r ve kar yüklerine uygun tasarlanmalıdır,

8.12 Ankrajda ihtiyaç duyulması halinde dökülecek beton en az BS2O standardında

oIacaktır. Beton ankraj panelTaşıyıcı konstrüksiyonu belirtilen rüzgar yükünde ve Çevre

şartlarında taşıyabilecek kalitede ve kalınlıkta olacaktır.

8.13 Ankra| çakma sistemi olması durumunda çakma profilleri EN ıso 1451 standartlarına

uygunolaraküretilmişsıcakdaldırmagalvanizsacolmalıdır.
8.14 Güneş panelleri panel Taşıyıcı konstrüksiyona doğrudan vida ile monte

edilmeyecektir.
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8.15 Konstrüksiyonun yatayla yaptığı açı 30" olacak ve panel yerIeşimi yatay olarak dört

sıra olacak şekiIde tasarlanacaktır.
8.16 FV panellerin metal konstrüksiyona montajı uzun olan kısmı yatay olacak formda

yerleştirilecektir.

9. Kablolar ve Kablo İşçillği

9.1 FV panelleri arasındaki kabloIama, güneş panelleri, DC toplama panoları, inverterler,

AC enerji panoları arası besleme hattı olarak kullanı]acak kabloların temjni ve uygun

şekilde montajı Yüklenici tarafından yapılacaktır.

9.2 Kablolar, TS HD 6og64-7-7L2: Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 7-7L2: özel Tesis ve

yerler için KuraIlar - Solar Fotovoltik (FV) Güç Besleme Sistemleri Standardında

belirtilen kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

9.3 FV panel bağlantıIarı için kuIlanıIacak kablolar; FV enerji sistemlerinde kullanılmak iÇin

özel üretilmiş solar kabIoIar (PVI-F Tipinde) olacaktır. PVI-F Kablolar, 2PfgLL69 güncel

standardına uygun ve belgeli olması gereklidir. KullanıIacak bu kabIoIar aynı zamanda,

TEDAş Genel MüdürIüğü tarafından yayınlanmış olan, "FV Sistemler İçin DC Elektrİk

Kabloları Teknik şartnamesinde" belirtilen tüm şartIarı sağlamalıdır. KabIoların;

UlusIararası Akreditasyon Forumu'na (lAF - lnternational Acreditation Forum) üYe

kuruluşIarca akredite edilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmiŞ

olması gerekir.

9.4 FV panelleri ile DC toplama panoları ve inverterler arasında Çekilecek kabloIarın kesiti

maksimum akımda gerilim düşümü en fazla % 1olacaktır,

9.5 FV - solar kablo ve so|ar kablo - inverter bağlantılarında birbiri ile uYumlu EN 50521

2008 standardına uygun erkek ve dişi tip konektörler kullanılacaktır. Konektörler

(connectors), lp 55 ve üstü koruma sınıfına haiz, yüksek akıma uygun, ilgili standart

kurumundan onaylı olacaktır.

9.6 yer altına döşenecek kabIolar için kablo güzergahı, döşenmeden önce tasarlanacak ve

sonra bir kabIo katmanı için standart|ara uygun bir derinlik kazılacaktır. Kablo kanaıının

tabanı düz ve sıkıştırılmış olmalı ve taş, kök ve boruIardan annmıŞ olmalıdır.

9.7 Geçilecek alandaki mevcut yer altı kablolarının ve boru hatları hakkında bilgi toPIamak

yüklenicinin görevi olup bazı durumlarda kazı elIe yapılma|ıdır.

9.8 Kablo ve boru geçişleri, duvar geçişleri vs için kuIlanılan koruma konduvitleri, sert

pVC,den yapılmış olacak ve iç çapı 10O mm'den az olacaktır. Et kalın|ığı 4mm'den az

olmayacak ve güneş ışığı ve aşırı sıcaklıklara karşı yüksek mukavemetli o]acaktır,

9.9 Bütün kablolar; kablo merdivenlerinde ve metal konstrüksiyonda her 3Ocm'de bir,

kablo bağı ile bağlanacak ya da uygun şekilde sabitlenecektir.

9.1o DM, nden çıkan oG enerji kabloları Üniversitenin mevcut galerisine kadar 1000 metre

uzunluğunda en az 3,05x3,1O metre genişliğinde betonarme galeri iÇinden tavalarla
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taşınacaktır. GaIeri Teknik Çiziminde belirtl]en kesit tanımına uyulacaktır. Her 100

metrede bir galerilere havalandırma bacası bırakılacaktır. Üniversitenin mevcut

galerisinden geçirilen oG enerji kabloları için gerekli kablo tavaları yaPı|acaktır.

Galerilerden geçen kablolar en fazla 30 metre aralıklarla etiketlenecektir.

9.11 kullanılan tüm kabIolar silinmez özeItikte etiketle her iki uçlarda etiketlenecektir.

9.12 Ac kablo]ar TSE beIgesine sahip ve TS lEc 5o5o2 standardına uygun üretilmiŞ

o]malıdır.

].0.]"rafo, Trafo Köşkü, Dağıtım Merkezi, Röleler, Panolar ve Sayaçlar

10.1 Kullanılacak transformatörler 5 adet 1250 kVA gücünde ve TEDAŞ MYD/95,012,D nolu

OG/AG Dağıtım Transformatörleri (Atmosfere Açık Genleşme Depolu) teknik

şartnamesine uygun olacaktır.

10.2 Trafo tesisi AG ve yG hücreleri içerecek şekilde; "Şebeke Bağlantısı UsüI ve Esasları" ve

diğer ilgili yönetmelik ve eklerine göre tasarlanacak ve köşk veya DM içerisinde olacaktır,

Projede, osmanbey Enerji Kök Binası girişine kadar olan YG iletim hattı, ilgili

yönetmeliklere ve dağıtım şirketinin uygulama esaslarına uygun bir Şekilde en az 10 MVA

gücü taşıyacak kapasitede çekilecek ve şebekeye bağlantıları yapılacaktır,

10.3 osmanbey Enerji Kök Binası girişinde "Şebeke Bağlantısı Usül ve Esas]ar/' ve diğer ilgili

yönetmelik ve eklerine göre tüm bağIantı, koruma ve ölçüm altyapısı sağlanacaktır,

10.4 inverterler dahilinde parafudurlar için yer ayrılmışsa, parafudurlar bu yuvalara

yerleştirilecektir. inverterler bu özellikte değilse parafudurlar ayrı pano içerisine

yerleştirilecektir.

1o.5 DM, i betonarme yapıda olup kapalı alanda 5 ayrı trafo köşkünden gelen AC enerji

kabloıarı burada topIanarak osmanbey Enerji Kök Binası giriŞine kadar olan YG iletim

hattına bağIantısı, EPDK,nin (Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu) iIgili bütün tebıiğ Ve

yönetmeliklerde belirtilen koruma ve ölçüm altyapısı sağlanarak yapılacaktır,

10.6 DM, nin kurulacağı alan, idarenin onaylnı almak kaydıyla yüklenici tarafından

belirlenecektir.

10.7 yüklenici sistem içerisinde kullanılacak koruma e]emanlarını "Elektrık piyasasında

Lisanssız Eıeı<tiık Ür"tııltın" ilışkın yönetmelik", bu yönetmelik kapsamında yayınlanan

,,şebeke Bağtantısı usül ve Esasları" ve diğer ilgili yönetmeIik ve eklerine göre tesis

edecektir.
10.8 Bağlanacak Tek yönlü ve çift yönIü Sayaç|ar, EPDK'nin (Elektrik PiYasası Düzenleme

kurumu) ilgili bütün tebliğ, yönetmeliklerde betirtilen yeterliliğe sahip olacaktır,

1o.9 SBGES tesisi ve diğer tesisatlarda kullanılacak tüm panolar lP 55 koruma sınıfına haiz

olacaktır. Teklif sahipleri koruma, şalt malzemesi, pano, röle ve sayaçları anma değerleri,

marka ve modelleriyle verecekleri projelerde gösterecekler ve kataloglarını sunacaklardır,
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11, Saha Düzenlemesi ve Yollar

11.1 SBGES' in kurulacağı sahanın düzenlenmesi işl İdarenin onayladığı yerleşim planına

uygun olarak tesisinin kurulacağı sahayı güneye bakacak şekilde panel dizaynına uygun

tesviye yapılacaktır. Bu düzenleme esnasında ortaya çıkacak her türlü mo|oz, toprak,
taş vb. malzemenin sahadan taşınması ve serme işlemi sorumluluğu yükIeniciye aittir.

11.2 SBGES' in kurulacağı alana konuşlandırılacak İdare Binasına u|aşımın sağlanacağı 5

metre genişlikte, 200 metre uzunluktakiyol, 20 cm blokaj dolgusu üzerine, 20 cm beyaz

renkli stabi|ize granüler malzeme dolgusu seri|ecektir, maksimum agrega çapı 2,54 cm

oIacaktır. Vibrasyonlu silindirle optimum su muhtevasıyla sıkıştırılarak, %90 bağıl

kom paksiyon oranına uIaşılacaktır.

11.3 FV Santral alanına giriş kısmında bulunan dere yatağının oIduğu bölümde yapılacak

yol için, kesit alanı en az 1 m2 olan ve her ikl uçtan yol genişliğini 1' er metre aşacak

genişlikte statlğl ve mukavemeti üzerinden ağır vasıta geçebilecek şekilde Yüklenici

tarafından hesaplanarak kutu menfez yapı|acaktır.

11.4 Yüklenici tarafından, İdarenin onayıyla, FV panelIer arasında ulaşımı sağlayacak 3

metre genişliğinde yollar yapılacaktır.

11.5 Panel grupları arasında gölgelenme olmayacak şekilde oluşan boşluklar, tesviye

edilerek stabiIize yo| olarak düzenlenecektlr. Stabllize kalınlığı en az 15 cm olacak olup,

silindirle sıkıştırıImış olacaktır.

11.6 İdarenin belirtileceği güzergahta 400 metre uzunIuğunda, 6 metre genişliğinde, 15 cm

kalınlığında optimum su muhtevasında, %90 kompaksiyona ulaşıncaya kadar silindirle

sıkıştırılmış beyaz graüler malzemeden stabilize yol imalatı yapılacaktır. Ku]lanılan

granüler malzemede maksimum agrega çapı en faz|a2,54 cm çapında oIacaktır.

11.7 yo] kenarındaki yağmur suyu drenajIarı tabi eğim ku|lanılarak panel gruplarının hat

başı veya son]arına eğimleri verilecektir. Tüm drenaj kana]ları birleştirilerek, bir başka

drenaj kanaIıyla sahada bulunan dere yatağına verilecektir.

11.8 yağmur suyu drenajlarındaki yol geçişleri uygun büyüklükteki büzler konularak

düzenlenecektir.

12. Aydınlatma Armatür ve Direkleri

12.1 Teklif edilecek armatürün tüm gövdesi alüminyum enjeksiyon tekniği ile

alüminyumdan imal edilmiş otmalıdır. Kum döküm veya benzeri imalat teknikleri

kullanılarak üretilmiş armatürler kabul edilmeyecektir.

12.2 TekIif edilecek armatür en az IKO8 darbe dayanım direncine sahip olmalıdır.
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12.3 Teklif edilecek armatür direk üzerinde montajı yapıldığında rüzgar ve benzeri dış

etken|erden dolayı fazIa salınım yapmaması için ağırlığı 9.7 kg veya altında bir ağırIıkta

olmalıdır.

12.4 Teklif edilecek armatür en az 1O0p kalınlığında polyester boyalı olacaktır.

12.5 Teklif edilecek armatür kapağı RAL9OO6 Bulut Grisi; gövde koyu gri(antrasit) renginde

olacaktır.

12.6 Teklif edilecek armatür 22Ol24O V gerilim aralığında; 50/60 Hz şebeke ÇalıŞma

frekansınd a;70o mA akım sürülürken; 3 modül ve her modülde 16 adet LED ile toPlam

48 adet LED ile çalışıp; topIam 102W güç tüketecektir.

12.7 TekIif edilecek armatür 4000 ile 4100 Kelvin sıcaklık aralığında ışık üretmeli; 8.080t%5

lümen ışık akısına sahip olacaktır.

12.8 Teklif edilecek armatür sürücüsü 2kV ile 5 kV arası gerilime daYanıklı kendinden

korumalı parafadur içermelidir. Parafadur özelliği olmayan trafoIar kabul

edilmeyecektir.

12.9 Teklif edilecek armatür ledlerinin önünde kullanılan optik sistem, 3 adet 16'lı rnodül

lens olacaktır. Armatürde kullanılacak her modül lp65 koruma sınıfında olacaktır. Her

modülde toplam 16 LED dizili olacak ve her iki led için bir adet özel lens sistemi

kullanılacaktır.

t2.1o Teklif edilecek armatür lens sistemi önünde cam, pleksi veya benzeri malzemeler

kullanı|mayacaktır.

t2.1l Teklif editecek armatür sürücüsü ve ışık kaynağının ömrü mİnimum 50,000 saat

olacaktır.

L2.L2 Teklif edilecek armatür besleme ünitesi gövdeden ayrılabilir ve taşınabilir olacaktır.

\2.13 Teklif ediIecek armatür besleme ünitesi; gövde içerisinde ayrıca bir silikon conta ile

çevrili bir bö|ümde buİunmaIıdır.

t2.t4 Teklif edilecek armatür LED ünitesi soğutma blokIarı ile gövdeden ıstenıldiğinde

ayrılabilir ve LED ünitesi gövdeden ayrıldığında; aynl armatür gövdesine Metal Ha]ide

Lambalı reflektör montajı yapılıp; besleme ünitesi değiştiğinde; aynı gövde ile Metal

Halide ampul kullanımına uygun olmalıdır,

12.15 Teklif edilecek armatür LED ünitesi soğutma işlemi; armatür gövdesi içerisinde

bulunan sıcak havayı, 2 adet alüminyum gövdeden oluşan kanallar aracılığı ile;

yoğunlaşma olmaması için armatür çevresinde bulunan delikli havalandırma ızgaraları

ile sıcak - soğuk hava akımı o|uşturarak dışarı atabilecek Şekilde olmalıdır, Armatür

pasif soğutma ile birlikte doğal ventilasyon ile soğutmasını yapacaktır,

L2.L6 Teklif editecek armatür kapağı gövdeden yukarı doğru açılmalı ve kapak açıkken 2

adet meta] ayak ile gövde ile 60" açı ile sabit kalmalıdır.

t2.17 Teklif ediIecek armatür kapağı açılınca; dışarıdan müdahale olmadan enerji

kesilmelidir.
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t2,t8 Teklif edilecek armatür kapağı gövdeye; basmalı bir klllt mekanizması i]e

sabitlenmelidir.

Lz.tg Tek]if edilecek armatür dikey ve yatay olarak 42 -76 mm konsola montajı yapılmalı;

konsoIa + 20 " açı ayarı ile montajı yapılmasına olanak sağlayan gönyeli konsol girişi

olmalıdır.

t2.2o Teklif edi|ecek armatür EN 6o598D1; EN 60598D2D3; EN 6247L; EN 55015; EN

61oooD3D2; EN 6100oD3D 3; EN51547; EN 11355; EN 13032D1 standartlarına göre

üretilecek ve belgelendiritecektir. Armatür gövdesi RoHs direktifIerine uYgun

üretilecektir.

t2.2L Teklif edilecek armatür Üreticisi lSo14O01; ıso9001 normlarına göre üretim

yapmalıdır ve bunu belgelendirmelidir.

t2.22 Teklif edi]ecek armatürün toza ve suya karsı koruma sınıfı lP56 olacaktır.(DetaYlıtest

raporları idareye dosya halinde teslim edilecektir,)

L2.23 Teklif edilecek armatür lMQ ve ENEC belgelerine sahip olacak ve

belgelendirilecekti r.

t2.24 Armatür imalatçısının veya sağlayıcısının imalathanesinde uluslararası standart]ara

sahip ve kendisine ait otomatik e]ektronik komponent dizgi makinası(LED dizgi

makinası) ve fırını bulunacaktır. Üretici dizgi makinasının ve fırının kendisine ait

olduğunu idareye belgeleriyle beyan edecektir,

t2.25 Satın alma işlemleri sırasında, armatür üreticisine ve ürüne ait olan Garanti Belgesi,

lSo9O01; lSo14OO1; ENEC; ıMQ Ve diğer istenilen tÜm belgeler kontrollÜk makamına

dosya halinde sunulup onaylatılacaktır,

t2.26 TekIif edilecek aydınlatma dlreği tek konsollu o]arak 6 metre Yüksekliğinde imal

edilecektir.

L2.27 Teklif edi|ecek aydınlatma direğinin direk çapı 114mm, boru et kalınlığı minimum

3mm olacaktır.

12.28 Teklif edilecek aydınlatma direğinin konsol uzunIuğu armatür dahil 1500mm

o]acaktır.

t2.2g Teklif edilecek aydınlatma direğinin gövde borusu üzerine, zeminden 450mm

yükseklikte lazer teknolojisi ite sıfır detaylı sigorta kapağı ima] edilecektir, Üstten

geçme veya vidalı sistem sigorta kapakları kabul edilmeyecektlr. Sıgorta kaPağı tek

alyen vidalı sıkıştırma yöntemi ile tutturulacaktır, sigorta kapağı iç yüzeyinde Özel conta

kullanılacak ve lp44 standartlarına uygun koruma altına alınacaktır,

12.30 Teklif edılecek aydınlatma direği ve konsollar sıcak daldırma galvanizli olacak ve

eıektrostatik toz boyama yöntemi ile boyanacaktır. Boya Rengi: Koyu Gri(Antrasit Renk)

L2.3t Teklif edilecek aydınlatma direği ankrajı betona giren kısımları hariç sıcak daldırma

galvanizli olacaktır
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L2.32 Teklif edilecek aydınlatma direğinin flanş bölümünü gizleyen
alüminyumdan imal edilecektir.

12.33 SBGES sahasında toplam 90 adet aydınlatma direğive armatür kurulacaktır.

aksesuar

13. Güvenlik Karnera Sistemi

Dış Ortam Hareketli Kamera

13.1 Kamera 2 Megapiksel Çözünürlükte 2MP Video Analiz Özellikli 30x lR Speed Dome

olmalıdır.

13.2 Kamera imaj sensörü L/2.8" boyutunda 2MP Progressive Scan cMos görüntü

sensörüne sahip olmalıdır.

13.3 Kamera H.265 MP, H.264 HP/MPIBP ve MJPEG Video Sıkıştırma formatlarında yayın

yapabilmelidir. Kameranın web arayüzünden sıkıştırma formatı (H.265, H.254 ve

MJ PEG )olarak değiştirilebilmelidir.

13.4 Kamera üzerinde motor zoom ]ens bulunmalıdır. Kamera odak noktası netliği uzak

bağlantı (Web arayüzü veya client yazılımı) ile kameraya fiziksel olarak herhangi bir

müdahale gerektirmeksizin bilgisayar üzerinden yapılabilmelidir.

13.5 Kamera üzerinde Auto Focus özelliği bulunan Megapiksel Motorize lens ile 30x optik

zoom yapılabilmelidir.

13.6 Kameranın görüntü üretebileceği minimum ışık değeri; Renkli: 0.005Lux(F1.2, AGC

ON, 1/30sShutter,SOlRE lR Kapalı), Siyah /Beyaz:0.002Lux (tL.z, AGC ON,

1/30sShutter,SOlRE lR Kapalı) Lux değerlerlne sahip olmalıdır.

13.7 Kamera ışık kaynağının yeterli olduğu zaman renkll, ışık hassasiyetinin yetersiz olduğu

yerlerde siyah/beyaz görüntü verebilmelidir. lşık hassasiyetine göre kamera çalışma

modu otomatik veya manuel o]arak ayarlanabiImelidir.

13.8 Kamera, ışık koşullarının düşük olduğu durumlarda daha iyi bir görüntü alınabilmesi

için lR Cut Filtre özel|ikli True Day/Night olmalı ve bu özellik Otomatik/açık/kapalı

değerleri arasından seçilebilir yapıda oImalıdır.

13.9 Kamera eIektronik shutter özelliğine sahip olmalı, shutter hızı en az lsn - 1/100.000sn

arasında ayarlanabilmelidir.
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13.10 Kamera, gündüz görüntüleri renkli, gece görüntüleri de siyah beyaz olarak sorunsuz

bir şekilde izlemeye imk6n verecek yapıda minimum 50 metre gece görüş mesafesine

sahip kızıl ötesi LED'lere sahip olma]ıdır.

13.11 Kamera'da WDR özelIiği bulunmalıdır. WDR değer en az 120dB olmalıdır.

t3.12 Kameranın Beyaz Denge ayarı için (AWB)özelliği bulunmalıdır.

13.13 Kamera düşük ışık koşullarında ortamda oluşacak gürültüyü azaItmak için Dijital

Noise özelliği bulunmalıdır.

L3.t4 Kamerada otomatik ka.zanç kontrolü (AGC), Otomatik beyaz denge|eme (AWB), arka

ışık dengelemesi (BLC) özellikleri bulunmalıdır.

13.15 Kamera video çözünürlük değeri:1920x1080, t28Ox72O, 7O4x576 Ve 352x288

çözünürlükte 60fps hızında görüntü aktara bilmelidir.

13.16 Kameranın, kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak kameranın çözünürlük değerleri

ve FpS değeri değiştiritebiImelidir. Bu aksamda 1920x1080, L280x72O, 7O4x576,

352x288 çözünürlük değerlerinin tamamında kamerada Sfps ile 50 fps değerleri

arasında ayarlanabilmelidir.

L3.L7 Kamera aynı anda en az 3 video yayın akışını (Multiple Stream) destek|emelidir. Bu

yayın akışlarından en az 2tanesi H.265 sıkıştırma ve 1 tanesi H.264 formatında YaYın

yapabi;melidir. Kullanıcı en az 3 farklı kaynağa istediği çözünürlük değerini aYarlaYarak

görüntü aktarabilmelidir.

13.18 Kamera, network üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak sağlaYan, dahlll 1 adet

1ol1oo Base_T (RJ_45) Ethernet giriş_çıkışına sahip olma]ıdır.

13.19 Kamera, yetkisiz kişilerin erişim sağlanmasının önüne geÇilebilmesi sağlaYan, lP

Adres filtreleme özelliği bulunmalıdır.

ı3.2o Kamera bant genişliği kontrol edilebilmelidir ve bu kapsamda Sabit Bit Hızı (CBR) ve

Değişken Bit Hızı (VBR) seçeneklerini desteklemelidir,

tg.21. Kullanıcı video yayın akıştarı için değişken video bit oranı en az 256Kbps ile 4Mbps,

aralığında ayarlanabilmelidir.

Harran Üniversitesi GAp yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi

osmanbey Kampüsü, Haliliye/ŞANLluRFA / rÜnxivç
web: www.gapyenev.harran,edu"tr
e-posta : gapyenev@harran,edu,tr

Tel:90-414 318 1557-1655 Fax: 90-414-318 3799



llarran Üniwrsitesi f{S Ş artname üasyası

L3.22 Kamera Dynamic bit rate özelliği, sayesinde gerçek zamanlı olarak bir kuIlanıcının

bant genişliği ve işlemci kapasitesi tespit ve buna bağlı olarak video akışının kalitesini

otomatik olarak ayarlamayı destekIemelidir.

13.23 Kamera Rol (Region of tnterest) ilgi alanı bölgesi özelliği ile kameranın görüntü alanı

içindeki kritik bölgeyi ön plana çıkararak, görüntü üzerinde istenilen bölgeyi daha net

yapabilirken, bunun dışında kalan alanın daha düşük netlikte görüntülenmesini

sağlayarak, gerek bant genişliği gerekse depolama aIanından kazanımı sağlaYan

teknolojiye sahip olmalıdır.

t3.24 Arka lşık Dengeleme (BLC) özellği ile ışık koşullarının uygunsuz olduğu koŞullarda iYi

görüntü elde edebilmelidir.

13.25 Otomatik Buğu ve Sis Giderme özelliği bulunmalıdır,

13.26 Elektronik Görüntü Sabitleme (DıS) özellıği olmaIıdır

t3.27 l5S parametresi paketleri için zamanlama görevleritanımlanarak kullanılabiImelidir.

13.28 lR Ledler ışık değerinin çok düşük olduğu durumlarda otomatik devreye girerek gece

lR görüntü elde edebilmelidir.

L3.2g Kameradan gelen görüntü 90 derecenin katları ile döndürülebilmelidir. Koridor

format özelliği ile 16:9 görüntü 9:16 şeklinde alınabilmelidir.

ı3.3o Kamera, network ağa trafiği üzerinde oluşturacağı bant geniŞliği kontrolü iÇin

üzerinde ön tanımlı olarak en az 4 adet akış paketi (HD Görüntü kalitesi, bant geniŞliği

dengeleme, düşük bant genişliği ve mobil cihazlar vb.) ve özel olarak tanımlanabilen 4

adet veri akış şablonları tanımlanabilmelidir,

ı3.31 kamera, farklı ışık ve hareket yoğunluklarına göre çalışma modu değiştirilebilme|idir,

kamera üzerinde ön tanım]ı çalışma modu olarak; outdoor, lndoor, düşük ışık ve

hareket yakalama olarak seçilebilmelidir,

13.32 Kamera, video görüntü kalitesi ön tanımlı o|arak Excellent, Good, Well, General,

Poor ve Bad olarak seçilebilmelidir,

13.33 kameranın web arayüzünden, cihazla bağlantı kuran tüm aktif kullanıcılara ait lp

adresleri sistem üzerinden kontrol edilmesıni desteklemelidir,
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13.34 Kamera NTP fonksiyonunu desteklemelidir. Kamera sistemde buIunan blr NTP

sunucusu üzerinden saat/tarih bilgisini alabiImelidir.

13.35 Kamera üzerinde mikrofon ve speaker bağIantısı için en az 1 adet ses GiriŞ/ÇıkıŞ

bağlantı noktasına sahip olmalıdır.

13.36 Kameranın web arayüzünden ses özelliği açık kapalı seçilebilmelidir. Kamera,

G.7 LLu l G.7 LLa l G.7 26 ve oPUS ses kodeklerini desteklemelid i r.

L3.37 Kamera sesli anons yayını yapabilmeyi ve çift yönlü ses iletişimi desteklemelidir. Ses

giriş çıkış seviyesi kameranın web arayüzünden ayarlanabilmelidir.

13.38 Kamera üzerinde 1 adet alarm giriş arabirimi ve 1 adet alarm çıkıŞ arabirimine

bulunmalıdır.

ı3.39 Kamera, kameranın görüş açısı kapatıldığında ve hareket algılama özelliği aktif

edildiğinde alarm çıkışını aktif edebilmeIidir.

ı3.4o Kamera dahııı olarak; Sınır ih]ali algılama, oyalanma analizi, terk edilmiŞ obje

algılama, kaybolan nesne algılama analizlerini yapabilmelidir.

ı3.41 Kamera dahılı olarak destekledıği analiz fonksiyonlarında alarm ÇıkıŞını aktif

edebilmelidir.

L3.42 Kamera, görüntü üzerinde mahrumiyet bölgesi olarak kul]anıcı tarafından boyutu ve

hassasiyeti ayarlanabilir 4 adet maskeleme alanı çizilebilmelidir,

13.43 Kamera oluşturduğu görüntü üzerinde kulIanıcı tarafından boyutu ve hassasiYeti

ayarlanabilir en az 4 bölge hareket algılama alanı çİzebilmelidir,

t3.q Kamera görüş alanının kapatılması durumunda (Lens Blok) alarm oluŞturabilmelidir,

13.45 Kamera üzerinde en az 2 adet farklı yetki seviyesinde kullanıcı tanımlanabilmelidir.

Tanımlanan her kullanıcı içİn 1_5 değerleri arasında, aynı anda oturum açma yetkisi

tanımlanabilmeIidir.

L3.46 Kamera, SD kartta yapmış olduğu kayıtların Network kayıt cihazına aktarılması

esnasındaki ku]lanacağı bit rate oranı 128Kbps ile 8Mbps arasında aYarlanabilmelidir,

L3.47 Kamera üzerinde dahiıisD/sDHc hafıza kartı girişi olmalıdır. Kamera minimum 64GB

class10 özelliğine sahip hafıza kartlarını desteklemelidir.
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13.ıı8 Network bağIantısı kesilmesi durumunda kameranın SD karta yapmış olduğu

kayıtIarları network sisteminin tekrar çalışır duruma geçtiğinde SD karttaki tüm kayıtlar

operatörden bağımsız olarak kayıt cihazına otomatik olarak kayıp zaman aralığındaki

görüntüleri aktarabilmelidir.

13.49 Kamera, ağ üzerinde iletilen veri paketinin boyutunun değiştirilmesine imk6n Veren,

Maksimum veri paketi boyutu değiştirebilme (MTU - Maximum Transmission Unit)

özelliğine sahip olmalıdır.

13.50 Kamera, ağ üzerinden aktarılan verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, geliŞmiŞ

şifreleme algoritmasına (AES L28lLg2l255 - Advanced Encryption Standard) sahiP

olmalıdır.

13.51 Kamera 32bit Windows XP+ lE8; 32l6abit Windows 7+ lELlglLOlLL; 32l64bit

Windows 8+ lE10/11;32 bit IE vb. internet tarayıcılar ile çalışmalıdır.

t3.52 Kamera hem poE 802.3af, hem de 12 VDc güç kaynağı yedekli çalıŞtırılabilmelidir.

13.53 Kameranın güç harcaması infrared aydınlatması kapalıyken 3.5W, infrared

aydınlatması açıkken maksimum 15W güç tüketimine sahip olmalıdır,

13.54 Kameranın koruma sınıfı lp65, darbelere dayanıklılık sınıfı lKtO standartlarında

olmalıdır.

13.55 Kamera herhangi bir koruyucu muhafaza kullanılmaksızın en az -40"C ile +60"C ısı

dereceleri arasında çalışabilmelidir.

ı3.56 Kamera bağıl nem oranı yoğuşm.asız olarak, en az5o/o _ 9oo/o arasında olmalıdır,

t3.57 Bu kemara tipinden projede 5 adet kullanılacaktır

Dış Ortam Sabit Kamera

13.58 Kamera 2 Megapikse| Çözünürlükte True Day & Night lR Bu|let yapıda lP Kamera

olma]ıdır.

13.59 Kamera imaj sensö rü Ll2.8" boyutunda 2MP Progressive Scan CMoS görüntü

sensörüne sahip olmalıdır.
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13.60 Kamera H.255 ve H.264 video sıkıştırma formatlarında yayın yapabilmelidir.

Kameranın web arayüzünden sıkıştırma formatı (H.265, H.264 ve MJPEG)o|arak

değiştirilebiImelidir.

ı3.61 Kamera üzerinde 2.8mm - 12mm Varifocal motor zoom Iens buIunmaIıdır. Kamera

odak noktası netliği uzak bağlantı (Web arayüzü veya client yazılımı) ile kameraya

fiziksel olarak herhangi bir müdahale gerektirmeksizin bilgisayar üzerinden

yapılabilmelidir.

t3.62 Kamera üzerinde Auto Focus özelliği bulunan Megapiksel Motorize lens iIe 4.3x

optik zoom yapılabiImelidir.

13.63 Kameranın görüntü üretebileceği minimum ışık değeri; Renkli: 0.005Lux(F1.2, AGC

ON, 1/30sShutter,SOtRE lR Kapa|ı), Siyah /Beyaz:0.002lux |FL.z, AGC ON,

1/3OsShutter,50lRE lR Kapalı) Lux değerlerine sahip olmalıdır.

13.54 Kamera ışık kaynağının yeterli olduğu zaman renkli, ıŞık hassasiYetinin Yetersiz

olduğu yerlerde siyah/beyaz görüntü verebilmelidir. lşık hassasiyetine göre kamera

çalışma modu otomatik veya manuel olarak ayarlanabilme|idir.

ı3.65 Kamera, ışık koşullarının düşük oIduğu durumlarda daha iyi bir görüntü alınabiImesi

için lR Cut Filtre özeIlikli True Day/Night olmalı ve bu özel]ik Otomatik/aÇık/kaPalı

değerleri arasından seçilebilir yapıda olmalıdır.

ı3.66 Kamera elektronik shutter özelliğine sahip olmalı, shutter hızı en az 1sn

1/1O0.0O0sn arasında ayarlanabilmelidir,

t3.67 Kamera, gündüz görüntüleri renkli, gece görüntüleri de siyah beyaz olarak sorunsuz

bir şekilde izlemeye imkın verecek yapıda minimum 50 metre gece görüş mesafesine

sahip kızıl ötesi LED'lere sahip olmalıdır,

13.68 Kamera ,da WDR özelIiği bulunmalıdır. WDR değer en az 120dB olmalıdır.

13.59 Kameranın Beyaz Denge ayarı için (AWB) özelliği bulunmalıdır,

13.70 Kamera düşük ışık koşullarında ortamda oluşacak gürültüyü azaltmak iÇin Dijital

Noise özelliği bulunmalıdır.

t3.7t Kamerada otomatik kazanç kontrolü (AGC), Otomatik beyaz dengeleme (AWB), arka

ışık dengelemesi (BLC) özellikleri bulunmalıdır,
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L3.72 Kamera video çözünürIük değeri:1920x1080, L28Ox72O, 704x576 ve 352x288

çözünürlükte 60fps hızında görüntü aktara biImelidir.

13.73 Kameranın, kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak kameranın çözünürlük değerIeri

ve FPS değeri değiştirilebilmelidir. Bu aksamda 1920x1080, L280x72O, 7O4x576,

352x288 çözünürlük değerlerinin tamamında kamerada Sfps ile 60 fps değerleri

arasında ayarlanabilmelidir.

13.74 Kamera aynı anda en az 3 video yayın akışını (Multiple Stream) desteklemelidir. Bu

yayın akışlarından en az 2tanesi H.255 sıkıştırma ve 1 tanesi H.264 formatında yayın

yapabilmelidir. Kullanıcı en az 3 farklı kaynağa lstedlğl çözünürlük değerini ayarlayarak

görüntü aktarabilmelidir.

13.75 Kamera, network üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak sağlayan, dahlll 1 adet

10/100 Base-T (RJ-45) Ethernet giriş-çıkışına sahip olmalıdır.

t3.76 Kamera, yetkisiz kişilerin erişim sağlanmasının önüne geçilebilmesi sağlayan, lP

Adres filtreIeme özelliği buIunmalıdır.

t3.77 Kamera bant genişliği kontrol edilebilmelidir ve bu kapsamda Sabit Bit Hızı (CBR) ve

Değişken Bit Hızı (VBR) seçeneklerini desteklemelidir.

13.78 Kullanıcı video yayın akışları için değişken video bit oranı en az 256Kbps ile 4MbPs,

aralığında ayarlanabilmelidir.

t3.7g Kamera Dynamic bit rate özelliği, sayesinde gerçek zamanlı o]arak bir kul]anıcının

bant genişliği ve işlemci kapasitesi tespit ve buna bağlı olarak video akışının kalitesjni

otomatik olarak ayarlamayı destekIemelidir.

13.80 Kamera Rol (Region of lnterest) ilgi alanı bölgesi özelliği ile kameranın görüntü alanı

içindeki kritik bölgeyi ön plana çıkararak, görüntü üzerinde istenilen bölgeyi daha net

yapabilirken, bunun dışında kalan alanın daha düşük netlikte görüntülenmesini

sağ|ayarak, gerek bant genişliği gerekse depolama alanından kazanımı sağlaYan

teknolojiye sahip olmalıdır.

13.81 Kameradan gelen görüntü 90 derecenin katları ile döndürülebilmelidir. Koridor

format özelliği ile 16:9 görüntü 9:15 şekIinde a]ınabilme]idir.
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13.82 Kamera, network ağa trafiği üzerinde oIuşturacağı bant genişliği kontrolü için

üzerinde ön tanımIı olarak en az 4 adet akış paketi (HD Görüntü kalitesi, bant geniŞIiği

dengeleme, düşük bant genişIiği ve mobil cihazlar vb.} ve öze| olarak tanımlanabilen 4

adet veri akış şablonları tanımlanabilmelidir.

13.83 Kamera, farklı ışık ve hareket yoğunIuklarına göre çalışma modu değiştirilebi]melidir.

Kamera üzerinde ön tanımlı çalışma modu olarak; Outdoor, lndoor, düŞük ıŞık ve

hareket yakalama olarak seçilebilmelidir.

13.84 Kamera, video görüntü kalitesi ön tanımlı olarak ExceIlent, Good, Well, General,

Poor ve Bad olarak seçilebilmelidir.

13.85 Kameranın web arayüzünden, cihazla bağlantı kuran tüm aktif kullanıcıIara ait lP

adresIeri sistem üzerinden kontrol edilmesjni desteklemelidir.

13.86 Kamera NTp fonksiyonunu destekIemelidir. Kamera sistemde bulunan bir NTP

sunucusu üzerinden saat/tarih bilgisini alabilmelidir,

t3.87 Kamera üzerinde mikrofon ve speaker bağlantısı için en az 1 adet ses GiriŞ/ÇıkıŞ

bağlantı noktasına sahip olmalıdır.

13.88 Kameranın web arayüzünden ses özelliği açık kapalı seÇilebilmelidir. Kamera,

G.7LLul G.7LLal G.726ve oPUS ses kodeklerini desteklemelidir.

13.89 Kamera sesli anons yayını yapabilmeyi ve çift yönlü ses iletiŞimi destekleme]idir. Ses

giriş çıkış seviyesi kameranın web arayüzünden ayarlanabilmelidir.

ı3.9o kamera üzerinde 1 adet alarm giriş arabirimi ve 1 adet alarm çıkış arabirimine

bulunmalıdır.

13.91 kamera, kameranın görüş açısı kapatıldığında ve hareket a|gılama özelliği aktif

edildiğinde alarm çıkışını aktif edebilmelidir,

L3.g2 Kamera dahııi olarak; Sınır ihtali algılama, oyalanma analizi, terk edilmiŞ obje

algılama, kaybolan nesne algılama analizlerini yapabilmelidir.

13.93 kamera dahiıı olarak desteklediği analiz fonksiyonlarında alarm Çıkışını aktif

edebilmelidir.

ı3.94 Kamera, görüntü üzerinde mahrumiyet bölgesi olarak kullanıcı tarafından boYutu ve

hassasiyeti ayarlanabilir 4 adet maskeleme alanı çizilebiIme]idir,
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13.95 Kamera oluşturduğu görüntü üzerinde kullanıcı tarafından boyutu ve hassasiyeti

ayarlanabilir en az 4 bötge hareket algılama alanı çizebilmelidir.

13.96 Kamera görüş alanının kapatılmasıdurumunda (Lens Blok) alarm oluşturabilmelidir.

L3.g7 Kamera üzerinde en az 2 adet farklı yetki seviyesinde kullanıcı tanımlanabilmelidir.

Tanımlanan her kullanıcı için 1-5 değerleri arasında, aynı anda oturum aÇma yetkisi

tanım]anabilmelidir.

13.98 Kamera, SD kartta yapmış olduğu kayıt|arın Network kayıt cihazına aktarılması

esnasındaki kullanacağı bit rate oranı 128Kbps ile 8Mbps arasında ayarlanabilmelidir.

13.99 Kamera üzerinde dahılı sD/sDHC hafıza kartı girişiolmalıdır. Kamera minimum 64GB

class10 özelliğine sahip hafıza kartlarını desteklemelidir.

13.ıoo Network bağlantısı kesilmesi durumunda kameranın 5D karta yapmıŞ olduğu

kayıtlarları network sisteminin tekrar çalışır duruma geçtiğinde SD karttaki tüm kaYıtlar

operatörden bağımsız olarak kayıt cihazına otomatik olarak kayıp zaman araIığındaki

görüntüleri aktarabilmelidir.

13.101 Kamera, ağ üzerinde iletilen veri paketinin boyutunun değiştiriImesine imk6n Veren,

Maksimum veri paketi boyutu değiştirebilme (MTU - Maximum Transmission Unit)

özelliğine sahip olmalıdır.

13.102 Kamera, ağ üzerinden aktarılan verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, ge|iŞmiŞ

şifreleme algoritmasına (AES t28llg2l256 - Advanced Encryption Standard) sahiP

olma]ıdır.

13.103 Kamera 32bit Windows Xp+ lE8; 32l6abit Windows 7+ lE1lglLOlLL; 32l64bit

Windows 8+ lE1o/11;32 bit lE vb. internet tarayıcılar ile çalışmalıdır,

13.ı04 Kamera hem poE 8O2.3af, hem de 1,2 VDc güç kaynağı yedekli ÇalıŞtırılabilmelidir.

13.1o5 Kameranın güç harcaması infrared aydınlatması kapalıyken 3,5W, infrared

aydınlatması açıkken maksimum 15w güç tüketimine sahip olmalıdır,

13.106 Kameranın koruma sınıfı lp66, darbelere dayanıklılık sınıfı lK10 standartlarında

olmalıdır.

13.107 Kamera herhangi bir koruyucu muhafaza kullanılmaksızın en az -40"C ile +50"C ısı

dereceleri arasında çalışabilmelidir,
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13.108 Kamera bağıl nem oranı yoğuşmasız olarak, en az5o/o - 90% arasında olmalıdır.

13.109 Montaj için gerekli tüm aparat, vida ve kablo yüklenici firma tarafından

karşılanmalıdır.

13.110 Bu kamera tipinde projede 15 adet kullanılacaktır.

13.111 Satın alınan ürünün kesintisiz olarak (365 gün, 24 saat) çalıştırılması

hedef]enmektedir.

t1.Ll1Teklif ediIen ürünler, idari sözleşmede aksine bir hüküm buIunmadıkça kabul

tarihinden itibaren en az 2 yıl garanti aItında olacaktır. Garanti süresince onarımın

Firma tarafından ya da yetkilendireceği fi rma tarafından sağlanacaktır.

13.113 Firma, bakım ve onarım için görevlendirdiği kişilerin telefon numaralarını ve mail

adreslerini İdare'ye teslim edecektir.

13.114 Cihazların, bakım ve onarımı yapacak yüklenicilerin bu konuda deneyim sahibi

olmaları ve yetkili olduklarına dair Türkiye yetkili dlstrübütörü firma tarafından verilmiŞ

olan belgeleri bulunmalıdır.

13.115 Yüklenici sağlamış olduğu yazılımların garanti süresince yeni yayın, uyarlama,

sürüm, güncelleştirme, yamalarını ve hizmetleri Türkiye'de sunuImasından itibaren 30

gün içinde ücretsiz sağlayarak sisteme yükleyecektir,

13.116 kurumdan teslim alındıktan tekrar teslim edilene kadarki sürede cihaz firmanın

sorumluluğundadır. Cihazın firmada servisteyken kaybolması, kırılması, baŞka büYük bir

hasarın oluşması veya 30 iş günü onarım süresinde tamamlanmaması gibi durumlarda

idare derha] haberdar edilecektir. Yukarıdaki durumların oluşması halinde Firma,

servisteki ürünün yerine, eşdeğerde, İdare'nin de onaylayacağı başka bir ürün vermekle

yükümlüdür.

t3.1L7 Montaj, kurulum esnasında meydana gelen her türlü hasar yüklenicinin

sorumluluğu içindedir. oluşan hasarIar ve zararlar yüklenici tarafından tazmin ediIecek,

giderilecek ve gerekli olan inşaat, onarlm ve boyama işlemleri yükIenici tarafından en

yüksek işçilik ite gerçekleştirilecektir. Müdahale öncesi Ve sonrası arasında belirgin bir

estetik kaybı var ise idare ilgili farklılık ortadan ka|kana, ortam estetik aÇıdan montaj

Harran Üniversitesi GAp yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi

osmanbey Kampüsü, Haliliye/ŞANLlURFA l TÜRKİYE

web: www.gapyenev.harran,edu,ir
e-po§ta : gapyenev@ harran,edu,tr

Tel: 90-414 318 1657-1655 Fax: 90-414-318 3799



Harran ilniyersiiesi üIS Ş artıamı 1osyası

öncesi duruma geIene kadar gerekli düzenlemelerin yapıImasını yükleniciden

isteyecektir.

13.ı18 Ürünterin montajı eksiksiz ve tüm bileşenleri için gerçekleştirilecektir.

13.119 yüklenici taahhüt ettlği işlerin kalite kontrolünü yapmalı, görülen eksikIik ve

aksaklıkları zamanında gidermelidir.

13.120 yük|enici, ihale kapsamında kurduğu veya teslim ettiği tüm cihaz - malzemenin

envanterini (markası, modeli, modülü, seri numaralarını ve mac adreslerini) liste

halinde ve elektronik ortamda idareye teslim edecektir.

14. Güvenlik l(amera Direkleri

14.1 Direklerİn et ka|ınlığı en az 4 mm, alt çapı en az 2O0 mm, üst çapı en az 15O mm

olmalıdır.

14.2 Direkler en az 5 mt uzunluğunda olacaktır, ancak yüklenici SBGES YerleŞim Planına

göre daha yüksek direk kuIlanmak lster ise İdareden onay almalıdır.

14.3 Mukavemet açısından direkler çokgen yapıda lmal edilmelidir.

14.4 Monte edi|enler en az 13O km/s hızında esen rüzgAra karşı dlrenç]i olmalıdır.

14.5 Direğin galvaniz kaplaması TS914'e uygun o]malıdır,

14.6 Direkler tırmanmaya elverişli olmamalı ve direk orta noktasında tırmanmayı

engelleyici çubuklar olmalıdır.

14.7 Kameranın, direğe montajı ve de montajını sağlayacak özellikli aParatları olmalıdır.

14.8 Her bir direk için şebekeye erişim kabIolama ve topraklaması yaPılmalıdır.

14.9 Saha dolabı ile direk üzerindeki kameraya çeki|ecek UTP kabIolar CAT6 özelliğinde

olacaktır.

14.10 Direk ve saha dolabı montajı dökülecek beton bloklar (direk ankrajları) üzerine

yapılmalıdır.

t4.Ll Beton bloklar direkleri rüzgAr ve dış etkilerden etkilenmeyecek büYüklükte olmalıdır,

kamera Direklerinin Topraklama ve yıldırımdan korunması

L4.L2 Sistemde yer aIan metal aksamlar topraklama tesisatı ile irtibatlanmıŞ olacaktır,

L4.13 ToprakIama tesisatının tesıs edildiği bütün noktalarda toprakIama direnci en fazla

2,5 (lkl buçuk)ohm olacaktır.

t4,L4 Kamera direkleri topraklama bağlantıları kendi aralarında irtibatlanacak veYa

direkler yerel olarak topraklanacaktır. Çevre kameralarında, kamera direklerinin kendi

aralarında irtibatlanması halinde en az 50 (elli) mm2 kesit alanına sahiP, en az 50 (elli)

cm derinliğe gömülmek üzere galvaniz kaplı çelik veya bakır topraklama iletkeni
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kullanılacaktır. Yerel topraklamada bakır elektrotlar (çubuk veya hasır tlpi)

kulIanılacaktır.

14.15 Kamera direklerinin kendi aralarında irtibatlanması durumunda, topraklama iletkeni

mevcut güç ve veri kabIoIarından ayrı olarak toprağa tesis ediIecektir.

t4.t6 Sistem merkezi ve tali besteme merkezlerinde, topraklama direncinin 3 (üç) ohm'un

altında olması durumunda mevcut topraklama tesisatı kullanılabilecektir.

L4.17 Bütün fiber optik sonlandırma panoları lle taİi ve ana yönetim merkezinde bulunan

enerji dağıtım panolarında yı|dırım etkisine karşı enerji koruma parafudr kullanılmıŞ

olacak ve bu parafudrların topraklama tesisatı ile bağlantısı yapılmıŞ olacaktır.

14.18 Toprak altına tesis edilen bütün bakır içerikIiveriya da enerji hatlarından gelen olası

yıldırım etkilerine karşı bu hatlar, bütün uç terminasyon noktalarında (güÇ veYa Veri

dağıtım panoları, fiber optik sonlandırma panoları) parafudrlar ile irtibatlanacaktır.

1.5. Güvenlik Kamera Sistemi Ethernet Anahtar Cihazı

15.1 Cihaz üzerinde 2 adet Gigabit bakır Ethernet ve 24 adet Single Mode SFP Ethernet

yuva ve sFp yuvaların 6 tanesi sFp modül ile dolu olmalıdır.

15.2 Cihaz 19" olan kabinetlere montajı yapılacak özelIikte rack mount olmalıdır.

15.3 Bütün portlar auto-negotiate olarak full duplex, half duPIex Ve aktif olarak

çalışabilmeIidir.
15.4 Cihaz non_blocking ve wirespeed mimaride olmaIıdır.

15.5 Cihaz MAC adresi desteklenmelidir.

15.6 Cihaz ıEEE 8o2.1d Spanning Tree, |EEE 802.1w Rapid Reconvergece Spanning Tree

protokollerini desteklemelidir.

15.7 Cihaz trafik akışını düzenlemek amacıyla lEEE 8O2.3x Flow Control özelliğini

desteklemelidir.

15.8 Cihaz ıEEE 8o2.1QVLAN standartlarını desteklemeIidir.

15.9 Cihaz, ıEEE 8O2.lp C|ass of Service standardını desteklemelidir. Cihaz üzerindeki

portlar için en az 4 adet donanımsal bazlı önceliklendirme kuyruğuna (PrioritY Queue)

sahip olmalıdır.

15.10 Cihaz MuIticast uygulamalar için ıGMP Snooping v1 ve v2 desteğine sahip olmalıdır,

15.ı1 switch (anahtar), üzerindeki geçen trafiği analiz edebilmek amacıyla port mirroring

desteğine sahip olmalıdır.

l5.L2 Cihaz, SNMP v1 ve v2 desteğine sahip olmalıdır. Cihaz konsol port ve Web browser

aracılığı yönetilebilmelidir.

15.ı3 cihaz üzerinde en son ve en gelişkin özelIiklere sahip Firmware ile verilmelidir,

15.14 Cihaz üzerinde SNTP ve Radius desteği olmalıdır.

15.15 Cihazlar kabinet montaj malzemeleri ile beraber verilecektir,
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15.16 Yüklenici projedeki tüm kameralar için yeteri kadar cihazı kurucak ve çalışır vaziyette

teslim edecektir.

Fiber paıch panel

t5.t7 Projede SC Adaptörlü Rackmount Patch PanelIer kuIlanılacaktır. Patch paneller 12

Porta sahip, lU yüksekliğinde, tam dolu SC SX Simplex adaptörlü, olmaIı 12 Fiber

kablo sonlandırma yapılabilmeIidir.

15.18 Patch panel paket içeriğinde: Fiber SC SX Adaptör, SM, MM, SC PigtaiI, 1 Mt, SM,

MM, Ek Kaseti, Ek Koruyucu olmalıdır.

15.19 Yüklenici projede kullanılacak kameralardan alınan veriyi İdarenin güvenlik ve İzleme

odasına kadar getirecek aIt yapıyı kurmak zorundadır. Bu işlem için gerekli sayıda patch

panel yüklenici tarafından kuIlanılacaktır.

15. Fiber Optik Kablo

16.1 ŞBGES Veri İzleme ve Sistem Odasından yaklaşık 2500 metre uzak|ıktaki Harran

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan Sistem Odasına Singlemode

24 core yedekli çift fiber kablolar mevcut ve yeni yapılacak galeri|erden çekilecektir. Bu

kabIoIar darbe ve çevre koşuIlarına dayanıklı koruma kılıfı içerisinde İdarenin uygun

göreceği güzergah üzerinden geçirilecektir.

15.2 ŞBGES Veri İzleme ve Sistem Odasından FV saha alanı içerisinde bulunan anahtar

cihaz]arına en az 6 core yedekIi çift fiber kablolar çekilecektir. Fiber kablonun tüm core

leri patch panaIde sonIandırılacaktır.

16.3 Fiber Kablo; Singlemod Fiber optik kabIo 9lL25 SM standardında olmalıdır.

16.4 Singlemod Fiber optik kablo çelik zırhlı ve kemirgenlere karşı korumalı yapıda

olmalıdır.

15.5 Singlemod Fiber optik kablonun çalışma Sıcaklığı -30 + 70 "C aralığında olmalıdır.

16.6 Singlemod fiber optik kablo et kalınlığı en az 1 cm çapında o|maIı

16.7 Singlemod fİber optik kablo lEC 60793_1standartlarında oImalıdır.

1 7. Dönüştürücü Aııahtar

t7.1 LO|LO0/1000 Port 8 Port olmaIıdır.

17.2 SFP 1000 Mbps port bulunmalı.

17.3 Single Mode SFP Modül anahtar cihazı ile aynı marka o]acak şekilde üzerinde takılı

olmalıdır
17.4 Access Control List olmalıdır.

17.5 Anahtar]ama KapasitesiGbps 20 Gbps olmalıdır.

17.6 AnahtarIama Performansi Mpps 14.8 Mpps olmalıdır.

17.7 Toplam Sağlayacağı POE Güç 180 Watt olmalıdır.

17.8 Her port için eşit güç sağlayabilmelidir.

17.9 ConsoIe/Telnet/Cll olmalıdır.
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t7.1O DHCP Relay olmaIıdır.

L7.1l DHCP Server olmalıdır.

L7.t2 Garanti Suresi Ömür Boyu olmalıdır.

L7.t3 IEEE 802.lX olmalıdır.

L7.14 lEEE.802.lQ VLAN olmalıdır.

17.15 lPv6 Destegi oImalıdır.

17.16 Layer 3 Routing olmalıdır.

L7.17 MAC Adres Kapasitesi 8192 Entries oImalıdır.

L7.18 Port Mirroring olmalıdır.

17.t9 Rackmountable oImalıdır.

L7.2O SNMP vL/v2c/v3 olmalıdır.

17.2l Uplink 2 Port olmalıdır.

t7.22 Bu üründen 5 adet tahsis edilecektir.

17.23 Fiber bağIantı için gerekli tüm bağlantı aparatları Yüklenici tarafından sağlanarak

çalışır şekilde teslim ediIecektir.

].B. Saha Dolabı

18.1 Dış et kalınlığı en az2 mm saçtan imal edilmiş olmaIıdır.

18.2 Kullanılacak saha doIabı içindeki cihazların ısıdan ve soğuktan koruyacak özellikte çift
cidarlı olmalı. Kullanılacak olan saha dolabı dış ortamdan ge|ecek darbelere dayanıkIı

bir yapıda olmalıdır.

18.3 5aha dolabı içindeki cihazların 0-40 "C derecede arasında korunması sağlanmalı.

18.4 Cihaz üzerinde set edi|ebilen eşik değerlerinin aşılması durumunda alarm

üretebilmesi için alarm çıkış rölesine sahip olmaIıdır.

18.5 KuI]anılacak saha dolabı içinde termostat ve fan olmaIıdır.

18.6 Kullanılacak olan saha doIabı içinde 4' lü priz grubu olmalıdır.

18.7 Saha dolabı kapaklı ve kilitIi olmalı. Kapak çevresine toz ve kumun girmesini

engeIleyecek fitil olmalı.

18.8 Kullanılacak olan saha dolabı Switch ve fiber patch panellerin monte edilebileceği bir

yapıda olmalıdır.

18.9 KuruIum: Saha doIabı içine konulacak tüm cihazlar dolap içersine monte edi]ecektir.

18.10 Direklere monte edilen kameralardan bakır kablolar ile gelen görüntüler saha

dolabında fibere dönüştürülecek ve switchlere bağlantıları yapılacaktır.

]"9.Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi
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19.1 Kurulacak 5300 kwp ŞBGES uzaktan erişim iIe aşağıda detay|arı verilen bilgiler uygun

haberleşme protokolü ile hazırlanacak bir portalda kaydedilecek.
19.2 Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi aşağıda belirtilen parametreIeri sürekli olarak

ölçme, aktarma ve kaydetme özelliğine sahip o|acaktır. Bu parametreler, Madde 19.5'

de belirtilen özeIlikte ekranlarla, Veri İzleme ve Sistem Odasında ve HRÜ GAPYENEV

Merkez Binasında olmak üzere 2 adet ekranda sürekli gösterilecektir.

Güç Faktörü

aktarılacaktır.

19.3 Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemiyle, madde 19.5'de bahsedilen veri izleme
ekranlarında, belirtilen verilere ek olarak aşağıdaki veriler sayısal ve grafiksel olarak

sergilenecektir:

uyarılar)

Bu parametreler, Madde 19.5' de belirtilen öze|likte ekranlarIa, Veri İzleme ve Sistem

odasında ve HRÜ GAPYENEV Merkez Binasında olmak üzere 2 adet ekranda sürek|i

gösterilecektir.

19.4 19.3 maddesinde bahsedilen tüm veriler lOS ve Android tabanlı uygulamalar ile

izlenebilir olmaIıdır. İlglll uygulamaIarın ücretsiz ve süresiz olarak temini sağlanacaktır.

19.5 Veri izleme ve Sistem Odasına; kamera görüntülerinin aktarımı için 2 adet, Veri İz]eme

iş|emi için 2 adet ve HRÜ GAPYENEV Merkez Binasına Veri İzleme işlemi için 2 adet

olmak üzere toplam 6 adet aşağıdaki özeIliklere sahip 55" Endüstriyel Medya Oynatıcılı

Led Monitör temin ediIecektir.
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bulunmalıdır.

olacaktır.

özellik ve fonksiyonlarına sahip o|acaktır.

19.6 ŞBGES tesisine ait Elektrik Tek Hat Şemasına göre tasarlanarak, DC ve AC panolara ait

kesicilerin kontol ve takibinin gerçekleştirile bilindiği bir SCADA sistemi tasarlanma!ıdır.

SCADA Sisteminin taklblVeri İzleme Ekran!arından da sağlanacak.

19.7 Veri İzleme ve Sistem Odasına konulacak 4 adet aşağıdaki özelIikIere sahip i7 işlemcili

Masaüstü bilgisayarlarda an]ık gösterimi yapılacaktır.

tipinde, TopIamda en az 8 MB ön (tampon) beIleğe ve lntel Q77 veya üzeri bir

chipset'e sahip olacaktır.

değerIerde çalıştırılacak, ana kart overclock yapılmadan ihale tarihi öncesinde ana

kart üreticisinin kamuya açık web sayfasında en son (ana kart) B|OS sürümü

kullanıIarak veriIecektir.

olacaktır. Masaüstü bilgisayarın ana kartının 4 D|MM yuvası olacak, ana kart bellek

yuvalarına aynı anda 4 adet 4 GB, en az 1600 Mhz. Hızında RAM takılarak ana kartın

en az 16 GB desteklediğigörülecek, sistem çift kanalve belleklerin tamamı en az 1600

MHz. çalışacaktır.

ku]Ianılacak sata kabloları metal tırnaklı veya soketinden çıkmasını önleyecek şekilde
tasarlanmış olacaktır.

olacaktır.
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noktası olmalıdır. Bu bağlantı]arın öndeki ve arkadakien az 2'şer adedi USB. 3.0

özelliğinde olmalıdır. BlOS'un şifre (BlOS password)özelliği bulunmalıdır.

Xl6 genişleme yuvası, 4 adet SATA portu ve dahili hoparlör olacaktır.

kartı olacak ve en az Directx Xll desteği olacaktır.

kartı olacaktır.

Güç kaynağı en az % 90 verimlilikte çalışmalıdır.

19.8 iletişim şartlarının uygun olduğu durum]arda Uzaktan İzleme sistemi ŞBGES'de
gerçekleşen otağan dışı olay|arı, hata ve arıza mesajtarını ve uyarıları anlık olarak İdare

tarafından belirlenen e- posta adreslerine ve telefonIara mesaj olarak bildiriIecektir.

19.9 Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sisteminin bütün ekipman, yazılım, donanım

komponentleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

19.10 yükIenici kuracağı Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sisteminin detaylı bir şemasını

ve kullanacakları bileşenlere ait teknik doküman, katalog ve vb. belgeleri İdareye

sunacaktır.
19.11 yüklenici GEs ait ayrıntılı elektrik tek hat şeması projesini, İdare tarafından

belirtiIecek Veri İzleme ve Sistem Odası ve GAPYENEV Merkez Binasında büyük bir

pa noya yerleştirecekti r.

20. Ölçum Sistemi

Dijital Multimetre

2o.1 Dc Voltajı ötçme hassasiyeti t (o.o9o/o+2) aralığında olacaktır.

2o.2 DcVoItaj maksimum çözünürlüğü en fazla 0.1 mV olacaktır.

2o.3 Dc Voltaj maksimum ölçüm gerilimi 1000 V, a kadar oIacaktır.

20.4 AC Voltaj doğruluğu t (1.0%+3) olacaktır.

20.5 AC Voltaj maksimum çözünürlük en fazIa 0.1 mV olacaktır.

20.6 Ac Voltaj maksimum ölçüm gerilimi 1000 V' a kadar o|acaktır.

20.7 DCAkım doğruluğu t (1.0%+3)olacaktır.

2o.8 Dc Akım maksimum çözünürlük en fazla 0.01 mA olacaktır.
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20.9 AC Akım doğruluğu t (1.5%+3)oIacaktır.

20.10 AC Akım maksimum çözünürlüğü en fazla 0.01 mA olacaktır.
21.1l Direnç doğruluk değerit (0.9%+1) olacaktır.
21.12 Direnç maksimum çözünürlük en fazla 0.1 Q olacaktır.
20.13 Maksimum 50 MO değerine kadar direnç ölçümü yapabllecektir.
20.L4 Kapasitans doğruIuk değeri ! |L.2%+2| olacaktır.
20.15 Kapasitans maksimum çözünürIük en fazla 1 nF oIacaktır.
2O.L6 Kapasitans maksimum değeri olarak 10,000 ptF'a kadar ölçebilecektir.
21.17 Frekans doğruluk değeri ! (O.L%+L| olacaktır.
20.18 Frekans maksimum çözünürlük en fazla 0.01 Hz olacaktır.
20.19 Frekans maksimum değeri olarak 100 kHz' a kadar ölçebilecektir.
20.20 Sıcaklık doğruluk değerit (1.0%+10) olacaktır.
20.2l Sıcaklık maksimum çözünürlük değeri en fazla 0,l"C o|acaktır.
20.22 Sıcaklık kademe değeri -4O"C/4OO"C aralığında olacaktır.
20.23 Bu tipte dijital multimetreden üç (3) adet İdarenin uygun gördüğü alana

konulacaktır.

İzo!asyon Megeri

20,24 İzolasyon Megeri üzerinde FV Üretim Tesisleri ölçümü için PV izolasyon ölçüm
bölümü bulunmalıdır.

20.25 Dahili FV ö!çüm fonksiyonunda ölçüm sonuçları en fazla 5 saniye içinde ekrana
gelmelidir.

20.25 Dahili kompratör özelliği olmalıdır.
20.27 Cihaz taşıma çantası içine entegre bir şekilde veriImeIidir.
20,28 Taşıma çantası içinde ölçüm kabloları koyma bölümü olmalıdır.
20.29 Cihaz en az 1 metreden düşmeye karşı korumalıolmalıdır.
2o.3o Cihaz 1000 V değerinde FV Üretim Tesisleri izolasyonunu ölçmeIidir.
20.31 Cihaz normal izolasyon megeri gibide çalışabilmelidir.
20.32 Cihazın normal modda en az 5 kademede 1000 Volta kadar izolasyon ölçümü

yapabiImelidir.
20.33 Cihaz norma modda 5OlL25l250/500 ve 1000 Voltda ölçüm yapabilmelidir.

20.34 Cihazın maksimum direnç değeri4000 Mohm olmalıdır.
20.35 Cihazda düşük limit direnci en az 0.05Mohm olmalıdır.
20.36 Cihaz en az 4.5 Volt ile 1000 Volt arası DC Voltaj ölçümü yapabilmelidir.

20,37 Cihaz 600 Volta kadar AC Voltaj ölçümü yapabilmelidir

20.38 Cihaz arkadan aydınlatmaIı LCD ekrana sahip olmalıdır.
20.39 Cihazda canlı devre indükatörü, otomatik elektrik boşaltma, otomatik DC/AC

tanıma, otomatik güç tasarruf özellikleri olmalıdır.
20,40 Cihazın DC voltaj ölçüm doğruIuğu en fazIa tL.s% olmalıdır.
20.4t Cihazın AC voltaj ölçüm doğruluğu en fazla t2.5o/o olmalıdır.
20.42 Cihaz ölçüm probları ile beraber veriImelidir.
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20,43 Bu tipte İzoIasyon Megerinden bir (1)adet İdareye teslim edilecektir

Güç ve Harmonik Analizörü

2O.U Güç analizörü masa tipio|malıdır
20.45 Güç Ana|izörü lEC 61583 standartına göre solar inverter testleri yapmalıdır

20.46 Güç Analizöründe 4 voltaj ve 4 akım kanalı olmalıdır
20.47 Kanallar birbirinden izoleli olmalıdır
20.48 Güç Analizörü tek faz ve üç fazda ölçüm yapabilmelidir.

20,49 Güç analizörü tek faz iki telll, tek faz üç telli, üç faz üç telli, üç faz dört te]li

bağIantıIara göre ölçüm yapabilmelidir.

20.50 Cihazın 4 kanalıda ayrı kullanılarak aynı anda 4 farklı noktadan tek faz iki telll ölçüm
yapılabiImelidir.

20.51 Cihaz gürültü ölçümü, FFT işlemiyapabiImelidir.
20.52 Cihaz direkt olarak verim!ilik ölçebilmelidir.
20.53 Cihaz elektriksel açıyı ölçebiImelidir.
20.54 Cihaz 100. Harmonlğe kadar tek ve çift harmonik ölçümü yapma|ıdır

20.55 Clhaz 1500 Volta kadar AC ve DC vo|taj ölçebilmelidir.
20.56 Cihaz 2.2500 MW a kadar güç ölçümü yapabilecektir.

20.57 Cihaza hem AC hemde DC akım klampları bağlanabilmelidir.
20.58 Cihazın voltaj doğruluğu en azo/o+0.05 olmalıdır.
20.59 Cihazın frekans band araIığı DC ve 150kHz e kadar olmalıdır.
20.60 Cihazın data yenileme hızı maksimum 50 ms olma]ıdır.

20.61 Cihazın ekran yenileme süresi maksimum 200ms olmalıdır.

20,62 Cihaz 50ms iIe 60 dakika arasında kayıt alabilmelidir.

20.63 Cihaza USB bellek takılabilme]idir ve datalar USB beIleğe kayıt edilebi]melidir.

zo.i Cihaza CF kart takıIabiImelidir ve datalar CF karta kayıt ediIebilmelidir.

20.65 Cihazda USB ve RS232C arayüzü olmalıdır.

20.66 Cihazda LAN arayüzü olmalıdır ve LAN bağlantısı ile cihaza uzaktan erişilebilmelidir.

20,67 Cihazda http server özelliği olmalıdır.

20.58 Cihazla beraber yazı|ımı verilmelidir.

20.69 Güç analizörü ekranı üzerinde aynı anda 32 parametreyi gösterebilmelidir.

20.70 Güç Analizörü direkt olarak inverter|arın primer ve sekonder taraflarını

ö|çebilmelidir.
20.7l Güç analizörü üzerinde dalga form|arı izlenebilmelidir.

20.72 Güç analizözrü üzerinden aynı anda hem giriş hemde çıkış dalga formları

izlenebiImelidir.
2o.7ı 500 kS/s yüksek hızda örnek ve dalga formu kaydı olmalıdır.

20.74 Güç analizörünün en az 9inc LCD ve renkıiekranıo|maııdır.
20.75 Güç analizörü ile 3 adet AC aolz0oAakım klampı veriImelidir.

20.76 Güç Analizörü ile beraber 1 adet 5004 AC&DC akım sensörü verilmelidir.
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20.77 Güç Analizörü ile beraber verilen AC/DC akım klampının amplitude doğruluğu
t0.3o/o, faz doğruluğu tO.Lo/o oImalıdır.

20.78 Güç Analizörü ile beraber 4 adet voltaj probu verilecektir.
20.79 Üreticifirma lSO sertifikasına sahip oImalıdır.
20.80 Distribütör ve Satıcı firmanın teknik servisi TSE belgeli olmalıdır.
20.81 Distributor firmanın sanayi bakanlığından satış sonrası servis yeterlilik belgesi

olma!ıdır.
20.82 Distribütor firmanın lSO belgesl o|malıdır.
20.83 Cihaz eğitimi ücretsiz oImalıdır ve kurulum yerinde verilmelidir.
2O.U Cihaza opsiyonel olarak motor test opsiyonu takılabiIme|idir.
20.85 Motor test opsiyonu ile beraber harici sensörler ile tork ve rotation ölçümü

yapılabilmelidir.
20.86 Cihaza opsiyonel D/A unitesi takılabilme|idir.
20.87 Cihaz opsiyonel D/^ unitesi ile analog çıkış verebilme]i harici dataloggerlara

bağlanabilmelidir.
20.88 Cihaz 3 yı! garantili olmaIıdır.
20.89 Bu tipte Güç ve Harmonik Analizöründen bir (1) adet İdareye teslim edilecektir.

2].. Yıldırımdan, Aşırı Gerilimderı Korunma ve Tcıpraklarna

21.1 KuruIacak güneş enerjisi sistemine ait tüm elektrikli ve elektronik cihazlar ile bunların
içine konulacağı kabinIer, tüm taşıyıcı metal aksamlar, konstrüksiyon ile metal

aksamlar, tüm yardımcı metaI montaj malzemeleritopraklanacaktır. İşletme ve koruma

topraklaması ayrı ayrı olacaktır.
2L.2 İdare binasının mevcut topraklama ağı kontrol edilecek ve sağIıklı bu]unması

durumunda güneş enerjisi sistemi eleman|arı ve metal aksamlar bu topraklama hattına

bağIanacaktır. İdare binasının topraklamasının yetersiz olması durumunda bu

topraklama ağı güçlendirilecek ve sonrasında sistem bu topraklama ağına bağlanacaktır.

21.3 ŞBSES'nin topraklamasında binanın malzeme temin ve işçilikleri yüklenici firma

tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapıIması gerekli inşaat, kazı ve kazı

düzeltme işleri, ek yardımcı malzemelerin temin ve montajı yüklenici firma tarafından

ek bir bedel talep ediImeksizin gerçekleştirilecektir.

21.4 Yüklenici, tüm tesisi ve ekipmanları yıldırımlardan koruyacak, ilgili yönetmellklere

uygun bir PARATONER sistemini kurarak idare binasının mevcut topraklama ağına dahil

edecektir.
21.5 Güneş Panellerine yönelik yıldırımdan korunma projesi Türk Standartları TS EN 62305,

ıEc ,DlN EN 50164 Avrupa ve Uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilecektir.

Tüm ÜrünIer VDE-0100-71-zve VDE 0100-443 normlarına uygun olacakIardır.
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21.5 Yıldırımdan korunma projesi Dış Yıldırımdan korunma sistemi, iç yıldırımdan korunma
slstemi, topraklama ve eşpotansiyel sistemi içerecektir. Sistem elemanları
boyutIandırılması yıldırım risk analizi ve bunun sonucunda çıkacak şartlar dikkate
alınarak yapılacaktı r.

21.7 Sistem dış yıldırımIık kısmı Franklin yakalama uçları entegreli mesh metodu baz
al ı na rak tasarlanaca ktır.

21.8 Sistemde yer aIan AC -DC HATLAR ve DATA HATLAR| koruma altına alınacaktır.
21.9 AC hatlarda 10/350 ve 8/2O eğrilerine entegreli ürünler kademeli olarak koruma

amaçIı kulIanılacaktır.
z1,.t0 Tip 1 koruma ürün olarak; Karbon HaIkaları(Spark Gap) Teknolojisine sahip,

varistör teknolojisine sahip olmayan; C sınıfından önce devreye girme öze|liğine
sahip(MCD ) faz başına 50 kA toplamda 125 Ka koruma kapasiteli ; ikincil akım
söndürme kapasitesi 25 ka olan özeIikIerde ürün kullanılacaktır. Ayrıca -40 +85 C
sıcaklıkta çalışabiIen ve lP sınıfı 20 olmalıdır.

21.1l Tip 2 Koruma B sınıfından bağımsız olacak ve B sınıfından sonra devreye girme
özelliğine sahip olacaktır.8llO eğrisinde 40 Ka söndürme kapasiteli,gerilim koruma
seviyesi >1,3 kv, cevap zamanı max25 ns; sıcaklık aralığı -40 +80 C şeklinde oIacaktır.

22. Yangından Koruma

Panoların Yangından Korunması

22.1 Tip 2 Koruma B sınıfından bağımsız olacak ve B sınıfından sonra devreye girme
özelliğine sahip olacaktır.8/2O eğrisinde 40 Ka söndürme kapasiteli, gerilim koruma
seviyesi >1,3 kV, cevap zamanı maksimum 25 ns; sıcaklık aralığı -40 +80 "C şeklinde
olacaktır.

22.2 EN 2 sınıflandırmasına göre B,C,F sınıfı yangınlarda kuIlanmaya uygun EIektrik ve
E]ektronik yangınIarında söndürebilecek ünite olmalıdır.

22.3 Söndürme ünitesi aerosol esaslı olmalıdır.
22.4 Ünite kapsülü paslanmaz çelik malzemeden mamuI oImalıdır.
22.5 AlgıIama ve ateşleme metodu lsıl veya manuel aktivasyon yollarından biriyIe

oImalıdır;
22.5 Ünitenin söndürme kapasitesi en az 0.5-2m3 arasında olma]ıdır.
22.7 Ünitenin boyu LL-t4 cm, Çapı en az 12-15 cm olmalıdır.
22.8 Ünitenin ağırlığı 1.8 kg'den az olmamaIıdır.
22.9 Ünite Yangın alarm paneline bağlanabilmeli yada bağımsız tetikleme sistemleriyle

çalışan olmaIıdır.
22.10 Söndürme ünitesi çevreye zararlı olmayan özellikte olmalıdır.
22.tL Montaj için arkası mıknatıslıveya vidall sistemliolmalıdır.
22.12 En az 5 Yıl garantili olmalıdır.
22,L3 Sistemde kurulacak tüm panolara ve İdarenin hali hazırda var olan trafo

merkezindeki panolara her 2 m3 (iki metreküp) hacim için yüklenici tarafından
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takıIacaktır.

Trafo Merkezleri lçin Yangın Atgıtama ve Söndürme

22.t4 EN 2 sınıfIandırmasına göre A (Sınırlı), B, C, F sınıfı yangınlarda kullanmaya uygun
Elektrik ve Elektronik yangınlarında söndürebilecek ünite olmalıdır.

22.15 Söndürme ünitesi aerosol esaslı olacaktır.
22.t6 Ünite üzerinde en az 9 adet ajan tahliye noktası olma!ıdır.
22.L7 Ünite kapsülü paslanmaz çetik malzemeden mamuI olmalıdır.
22,L8 Algılama ve ateŞleme metodu lsıl veya manuel veya otomasyon aktivasyon

yollarından biriyle olmalıdır;
22.t9 Ünitenin söndürme kapas|tesi en az 16m3-18m3 arasında olmalıdır.
22.20 Ünitenin ebatları 185mm-193mm(U) x 180mm-188mm (G) x 275mm-285mm(y)

arasında olmalıdır.
22.2l Ünitenin ağırlığı en az 5.5 kg-7 kg'den az olmamatıdır.
22,22 Ünfte Yangın alarm Paneline bağlanabilme|i yada bağımsız tetikleme sistemleriyle

çalışan olmalıdır.
22.23 Söndürme ünitesi çevreye zarar!ı olmayan özellikte olmatıdır.
22.24 Montaj için uygun dellkleri bulunmalıdır.
22.25 Kullanım ömrü en az 10 Yıl olmalıdır.
22.26 Yangın Söndürme Paneli her trafo merkezi için kurulacaktır. yangın söndürme

cihazını otomatik - manuel çalıştırabilme özellikleri taşımalıdır.
22.27 Yangın Söndürme panelinin lsı ve Duman dedektöleri ile uyumlu çalışabilme

özellikleri bulunmalıdır.
22,28 Yangın Söndürme panelinin Kontrol paneli bulunmalıdır.
22,29 Yangın Söndürme paneline dedektörlerden sinyal gelince harici, siren aracılığıyla

alarm verebilme özeIliği bulunmalıdır.
22.30 Yangın Söndürme panelinin yangın söndürme cihazını manuel olarak tetlkleme

(buton) özelIlği bu|unmalıdır.
22.3l Yangın Söndürme panelinin yangın durumunda zaman senaryoları uygulayabilme

özelliği bulunmalıdır.
22.32 Yangın Söndürme panelinin kendisine ait aküsü o|ma|ıdır.
22.33 Yüklenici tarafından kurulan trafo merkezi ve İdareye ait trafo merkezi için her 18

m3 (onsekiz metreküp) için bir adet olmak üzere kurulacaktır. Yükelenici uygun
miktarda siren, ısı dedektörü, duman dedektörü, buton takımı vb. gerekleri projeye
eklenecektir.

Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazı

22.34 Cihazlar yeni ve kullanılmamış o|acaktır. Üzerinde kırık, çatlak, çukur, boya hatası
olmayacaktır.
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22.35 Cihaz, B, C, F ve Elektrik yangınları söndürebilecek özellikte o|acaktır. Bu husus
yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

22.36 Cihaz, yangın söndürme işlemini yaptıktan sonra ortamda katı ya da sıvı kalıntı
bırakmayacaktır.

22.37 Cihazın, gövdesi darbeye ve basınca dayanıklı sert malzeme]erden yapıImış olma|ıdır.
Cihazın tetikleme ünitesinin yanlış kullanımını engelleyecek şeki|de tasarlanmış bir
güvenlik haIkası oImalıdır.

22.38 Cihazın tetikleme ünitesi basma butonlu olmalıdır. Basma butonunun tetiklemeyi
sağlama yöntemi manyeto sisteminden oluşmalıdır. Cihazın üzerinde tetikleme
ünitesinin bulunduğu, tutmak için tasarlanmış, çekilip, itilen bir sert plastikten bir sap
olmalıdır.

22.39 Cihazın yangına müdahale etme esnasındaki püskürtme süresi 10 sn -14 sn arasında
olacaktır.

22.4a Cihazın gaz tahliye bölümü 3 noozle'dan oluşmaIı, her birinin çapı 30 - 55 mm
arasında olmalıdır. Cihazın boyu 230 mm - 260 mm arasında ve ağırlığı 1500 gr - 1950
gr arasında oIacaktır.

22.4L Cihaz bakım gerektirmeyen tlpte olacaktır.
22.42 Cihaz üreticifirması lSO 9001 Kalite güvence belgeslne sahip o|acaktır.
22.43 Cihaz CE, sertifikasına sahip olacaktır.
22.U Yüklenici bu cihazdan İdareye 1O0 adet teslim edecektir.
22.45 Cihaz en az 5 yıI garantlll olacaktır.

23. Şebekeye Bağlantı

23.1 Yüklenici; tesis projeIendirme ve bağlantılarını "Lisansız Elektrik Üretimine İIlşkln

Yönetmeliği" başta olmak üzere Harran Üniversitesi GES Çağrı Mektubunda be|irtildiği

şekliyle ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirip devreye alacaktır.

23.2 Yüklenici tüm şebeke bağlantısı çalışmalarını, Harran Üniversitesl GES Çağrı
Mektubunda beIirtilen şartlara uygun şekilde, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Üretimine İllşkln Yönetmelik, bu yönetmelik kapsamında yayınlanan Şebeke Bağlantısı

Usul ve Esasları ve diğer ilgili yönetmelik ve eklerine göre yapacaktır.

23.3 Gerek TEDAŞ Genel Müdürlüğüne sunulacak olan GES Proje dosyalarının

hazırIanmasında, gerekse tesisin inşa edilmesi, şebekeye bağlantılarının yapılması ve

GES'in devreye alınması işlerinde; Bağlı olduğu Dağıtım Şirketinin GES Bağlantı ve

Sistem kullanımı yazısı dikkate alınacaktır.

23.4 Tesisin; Trafo-Şebeke, Trafo-ŞBSES arasındaki bağlantıların yapılması ve koruyucu

tedbirIerin alınmasında; dağıtım şirketinin (DAĞıTıM şinrEri- TEDAŞ - TEİAŞ) görüşleri

alınacak, konuyla ilgili kurumların yönetmelik ve uygulama esaslarına uyulacaktır.
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23.5 Güneş enerji tesisinden elde edilen 3 faz 380 V |!%LO!;, 50 Hz. Bağlantı görüşüne

bağIı olarak ölçme sistemi kurularak gerekli şebeke senkronizasyonu, koruma ve
topraklaması yapılacaktır.

23.6 Şebekede elektrik olmadığı sürede GES Santrali devre dışı kalacaktır. Bu durumu
yüklenici firma; inverterler lle AG/YG tarafına konulacak röIe|er ve bunIarla birlikte

çalışan motorlu şalterler ile sağlayacaktır.
23.7 Şebeke kontrolleri esnasında; faz farkı kontrolIeri, frekans farkları ve bunlara

benzer olası bütün ar'za durumları tek tek düşünülüp ilgili dağıtım şirketinin
. (DAĞıTıM şiRKETİ - TEDAş - TEİAş) görüşleri alınacak, konuyla ilgi|i kurumların

yönetmeIik ve uygu Iama esas]arın a uyu laca ktır.

24. Diğer İhtiyaçiar

24.lYükIenici Güven|ik kamera görüntülerini İdarenin Güvenlik odasına sağlıklı olarak
getirmek zorundadır. Bunun için gerekli olabilecek her türlü ihtiyacı (rack kabin, Fiber

optik, sonlandırma panosu, her türIü kablo sonlandırma ürünü, i|ave kablo, patch

paneI, görüntülerin İdareye ait Kamera Güven|ik sistemine entegrasyonu için gerek|i

olan yazılım, lisans, aparat vb. Her türlü lhtlyaç) karşılamak zorundadır.
24.2Yüklenici Fiber optic patch kab|olarının kırılma riski yüzünden kullandığı patch kab|o

miktarının %o LO' u kadar yedek kabloyu idareye teslim edecektir.

25.Tel Örgü

25.1 SBGES tesisinin tüm etrafı; en az 2,2 metre yüksekliğinde insan ve hayvan geçişini

engeIleyecek şekiIde tel çitle çevrelenecektir.
25.2 Kullanılacak, galvanizli çeIik örgü tel çit, 50x50 mm örgü tel aralığında hazırlanacaktır.
25.3GaIvanizli çelik örgü tel kalınlığı; en az 2,30 mm olacaktır.
25.4Galvaniz|i örgü tel çit, her 3 metre araIıklarla en az 2,2 metre boyunda beton

dikmelere tutturulacaktır. Yine tel çitin üzerinde en az 3 sıra dikenIitel olacaktır.

25.SGalvanizli örgü çelik tel çit için, her 10 direkte ve köşelerde beton payanda

yapılacaktır.
25.5GaIvanizli örgü çe|ik tel çit, topraklaması her 10 metrede 2x CU lama ile 3x M10

somunu kullanılarak H klemensi ile 50 mm2' lik örgülü bakır telden oluşan topraklama

ağına bağlanacaktır.
25.7 Tüm bu topaklama ağı, her 50 metre de 2 metre boyutunda gömülü toprak|ama

çubuğuna bağIanacaktır.
25.8Galvanizli çelik örgü tel çitle çevrili saha içerisine giriş için kapı bırakılacaktır. Kapı

girişleri araç girişine uygun olacak olup, kapıIar yine emniyeti sağlayacak şekilde demir

ferforje yapıda olacak ve ray üzerinde motorlu, otomatik ve manuel olarak açılıp

kapanabilir oIacaktır.
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26, FV Panel Temizleme Sistemi

26.1Fotovoltaik panellerin (yağ, toz, duman, kül, polen, kuşların ve böceklerin dışkısı ve
endüstriyel kirIiliklerinin) temizlenmesi için özel olarak dizayn edilmiş temizleme
sisteminden 5 (beş) adet YükIenici Firma tarafından İdareye teslim edilecektir.

26.2Temizleme sistemi ölçüleri, Yüklenici tarafından tasarımı yapılan konstrüksiyona göre

olacaktır.
26.3Temizleme sistemi panel üzerinde dakikada 7 (yedl) metre panel temizleme

kapasitesine sahip olmalıdır.
26.4Sistem uzunluğu; paneIlerin aynı yönde ve aynı büyüklükte olması şartı ile pane!

büyüklüğünden en az 60 mm daha fazla tolerans ile teslim edilmelidir.
26.5Sistem çalışması için şarj edllebilir bağımsız piI sistemine sahip olmalı, ayrıca 12 Vo]t ile

dış kaynaklı elektirik gücü ile çalışmaya hazır olmalıdır.
26.6Sistem yüksek temizleme gücüne sahip ancak panelleri çizmeyecek yumuşak fırça

sistemine sahip oImalıdır.
26.7Sistemdeki su tüketimi 0,45 lt lm2 den fazla olmamalıdır.
26.8Sistemin paneller üzerine uygulayacağısu basıncı 3 (üç) "Bar" dan faz]a olmamaIıdır.
26.9Temizleme sisteminin çerçeveleri paslanmaya karşı ve hafif o|ması amacı ile

alüminyumdan tasar]anmış olma|ıdır.
26.10 Her bir panel dizisinin başına temizle sisteminin ihtiyacı olan suyu karşılamak üzere

su çıkışları ve bağlantıIarı aparatları o|acaktır.

26.1t Sistem en az iki su bes]eme böIümüne, su püskürtme için özeltasarlanmış fışkırtma
mekanizmasına ve kendi içinde su filitrelerine sahip olacaktır.

26.L2 ihaleyi alan firma temizleme fırçasının her sistem için bir takım olarak yedeğini de

teslim edecektir. Aracın kullanma eğitimlnl en az iki elemana verecektir. İdare

tarafından yeterli görülmeyen teknik özeIlikteki panel temizleme sistemi kabul

edilmeyecektir.

27. Dağıtım Merkezi. Depo ve Veri İzleme ve Sistenı Odası

27.r, Ek 'te sunulan mimari proje dikkate alınarak, ŞBGES tesisi içerisinde idarenin uygun

göreceği bir aIana; DM, depo ve veri izleme amacıy|a en az 138 m2 oturum alanına

sahlp 2 katlı bir bina yapılacaktır. Alt kat yüksekliği en az 3,5 metre ve üst kat yüksekliği

en az 3 metre olacaktır.
27.2 Mahal içerisinde İdarece belirtilen yerlere 3 adet demonte bölme duvarlar]a

bölünmüş ofis yapılacaktır.

27.3 Binanın bir bötümü, şBGES tesisinin muhtellf yerlerinde bulunan trafolardan gelen ve

ortak barada toplanılacak yüksek gerilim tesisine ait hücreler bulunacaktır.

27.4 Binanın içerisinde, ŞBGES tesisi iç ihtiyaç için kullanılacak trafo ve bu trafoya ait

yüksek gerilim tesisi hücreleri ve ana dağıtım panosu bulunacaktır.
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27.5 Bina içerisinde yüksek geriIim tesisinin bulunduğu yerler, kesinIikle 'Kuwetli Akım
tesisleri Yönetmenliği'ne ve TEDAŞ'ın ilgili yönetmenliklerine uygun boyutIarda ve

şekilde yapılacaktır.

27.5 Binanın diğer bir bölümü (alt kat), temizleme sistemi ve yedek malzemelerin
konulabileceği ve mimari projede belirtildiği şekilde, en az 51 m2 büyüklüğünde bir
depo olarak yapılacaktır.

27.7 Binada, sahadaki kameraların görüntülerinin izlenebildiği bir bölüm düzenIenecektir.

27.8 ŞBGES tesisinin, SCADA'sının takip edilebildiği bir bölüm düzenlenecektir.
27.9 Ayrıca, bina içerisinde personelin ikame edeceği ofisler, mutfak, banyo ve wc gibi

alanlar da olacaktır.
27.tO ŞBGES tesisi içerisinde yer alan ve sahada bulunan elektrik panoları, trafo köşkleri,

DM ve Veri İzleme ve Sistem Odası içerisinde bu]unan elektrik tesis]erinin bulunduğu

alanlarda kesinlikle yangın algılama ve söndürme tesisatı yapılacaktır. Firma montaj

öncesi bu durumu önce projelendirerek, idarenin onayından sonra montaja

geçilecektir. Yangın algılama tesisatı, Veri İzleme ve Sistem Odasından izlenebilecektir.

27.tl Yapılacak binaya mutlaka içme suyu, teIefon-data-elektrik tesisatIarı ve kanaIizasyon

sistemi (foseptik) tesis edilecektir.
27.t2 Bina yapımı aşağıdaki şartlara uygun yapılacaktır;

Betonarme; Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık BakanIığı teknik şartnamesine uygun

o]acaktır. Yapılacak her türlü imaIat Bayındırlık BakanIığı Genel Şartnamesinde tarif edi]en

çerçevede yapılacaktır. Betonarme karkasta BS20 hazır beton kuIlanılacaktır.

zemin katın su basmanına kadar çıkacaktır.

Çift kat mebran yapılacaktır.

vibratör ile sıkışması sağlanacaktır.

uygun ve Bayındır|ık Bakanlığı'nın teknik şartları göz önünde bu]undurularak

inşa edilecektir.

Duvarlar ve Cepheler; Bütün dış duvarlar ısı yalıtımı göz önünde tutularak dış cephe 20 cm iÇ

duvarlar 10 cm kalınIığında yalıtımlı gaz beton ile örülecektir. Kontrol odası i|e teras

mahallerini birbirinden ayırmak için zeminden tavana kadar ve duvardan duvara kadar, ısı ve

ses yalıtımlı cam kullanılacaktır.
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sıva ve boya macunuyla sonlandırılacak ve üzeri silikon esaslı boya ile boyanacaktır.

Bina girişi ve tabanı; Dış giriş kapısı çok yönlü kilitli çelik kapı yapılacaktır. Binanın tüm
pencerelerine demir korkuluk yapılacaktır. Zemin kaplaması oIarak depo ve ıslak zeminler
dışında, çimento esaslı helikopter perdahlı şap yapılarak, uygun yapıştırıcı kuIlanmak

suretiyle PVC kaplama yapılacaktır. Önerilen PVC modeli ve kalitesi, idarenin onayına
takriben uygulaması yapılacaktır. Depo ve lslak zeminler fayans ile kaplanacaktır.

Çatı bacaya iniş boru|arı; Çatı su izolasyonu ve ısı izolasyonu yapılmış şekilde olacaktır.
Yağmur iniş boruları gizli ve yağmur olukları yeterli sayıda ve kapasitede cepheye ve çatı
kaplamasına uygun; yatay ve düşey dereler derin iç hacimlitiplerden yapılacaktır.

lsıtma ve soğutma sistemi; lsıtma ve soğutma sistemi VRF veya split kIimalar ile yapı|acak

şekilde projelendiriIerek çözülecektir. Sistem odaları ve teknik ofiste ısıtma-soğutma sistemi
kuru]acaktır.

Havalandırma; Banyo ve wc' lerde aspiratör konularak havalandırması sağlanacaktır.

Temiz su tesisatı; temlz su teslsatı, wc, banyo ve mutfak bölümüne çekilecektir. Temiz su

tesisatı, yapılacak galeri başlangıç noktasındaki mevcut bağlantı noktasından idari binaya

kadar 2 inç galvanize çelik boru ile ulaştırılacaktır.

Not: Bina içerisindeki kirli sular tek bir noktada toplanarak oluşturulacak olan pis su

kuyusuna aktarıIacaktır.

Ayrıca FV temizleme sistemlerinin çalıştırılabilmesi için sahada uygun noktalardan su çıkış
ağızları bırakılacaktır. FV temizIeme sistemiyIe çıkış ağızları arasındaki bağ|antı ekipmanları

sağlanacaktır.

Elektrik tesisatı; Bina elektrik tesisatı, iç tesisat yönetmentiğine uygun yapılacaktır. Özellikle

tesisat ve atölye kısımIarında trifaze priz mut|aka olacaktır. Tüm odalarda mutIaka priz olacak

olup, tüm odaIara yine uygun aydınIatma yapılacaktır.

Doğramalar; Bütün doğramalar, plastik doğrama oIarak projesine uygun olarak yapılacaktır.
pVC pencere kullanılarak, ısı ve ses lzolasyonlu camlar kuI|anıIacaktır. Denizlikler doğramaya

uyum sağlayacak malzemeden yapıIacaktır.

Tavanlar; yapı içerisindekitüm tavanlarda; alçı tavana sıvası yapılarak, saten alçı üzerine ipek

mat boya uygulaması yapılacaktır,

Kapılar; Dışarıya açılan kapılar demir kapı olacaktır, iç maha]de bu|unan tüm kapılar bambu

kapı olacaktır. Kapı imalatı ve montajı yapılmadan önce idarenin onayına sunularak, alınan

onaydan sonra montajı yapılacaktır.
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28, Eğitim ve Dökünıantasyon

28.1İdare tarafından belirlenecek yetkili personellere yeri ve süresi karşılıklı be|irlenecek

şekilde yüklenici tarafından, kurulacak oIan SBGES'nin işletme ve bakım eğitimi
verilecektir. Eğitimler Türkçe olacaktır.

28.2Eğitlm yetkili operatörIerin aşağıdaki faaliyetleri sürekIi yerine getirmesini sağlayacak
kapsamda olacaktır:

o Düzenlitesis denetleme/gözetim ve bakım faaliyetleri
o veri kayıt ve uzaktan izIeme sisteminin kullanılması
ı ManueI Devreye Alma / Devreden Çıkarma
o Arıza arama
o Arızalı ekipmanın tamir veya değiştiriImesi
o Arıza ve olağandışı durumların raporIanması

28.3Eğltimler Türkçe hazır|anmış doküman desteği ile verilecek ve Sistem elemanlarıyla
ilgili bllgive becerileri ilgiliteknik personele kazandırmaya yönelik olacaktır.

28.4SBGES ile birlikte aşağıda belirtilen dökümanlar CD ve kağıt / ozalit çıktı olarak temin
edilecektir:

28.5 Şebekenin ve bütün teklif edilen malzemenin komple fonksiyonel diyagramı,
28.5 Komple teçhizat Iistesi,

28.7 Her teçhizatın detaylı speslfikasyon ları ve ku lIanma kılavuzları
28.8 Test prosedürü ve rapor
28.9 Mekanik ve elektrik tasarım planları, as - built projeler
28.10 İşletme, bakım ve test kataloğu
28.1L Bütün gereklielektrik dokümanları ve resimler

29. Kabul Esasları
29.1 Geçici kabul işlemleri, TEDAŞ'ın Geçici kabulü gerçekleştirdiği tarihi takip eden 5 iş

günü içerisinde başlatılır.
29.2Geçici Kabul esnasında sistemin işlevselliği ve teknik şartnamede tanım]ı özellikler

kontrol edilecektir.
29.3 Geçici KabuIde; firma teknik şartname maddelerini sağlayamadığının

görülmesi durumunda Geçici Kabul yapılmayacaktır.

29.4 ŞBGES'nin şebekeye bağlanabilmesi ve enerji alış verişin başlayabilmesi için Bölge

Etektrik Dağıtım Kuruluşu ve TEDAŞ tarafından yapıIacak test, muayene ve kabul

lşlemleri Yüklenicinin sorumluIuğundadır ve teknik bir personeI bu işlemlerde hazır

bulunacaktır.
29.5 Muayene ve test işlemleri sırasında Bölge Elektrlk Dağıtım Kuruluşu ve TEDAŞ

tarafından tespit edilen eksik ve hatalı ima]at ve teçhizat en geç 15 gün içerisinde
giderecektir.

29.6 Kesin kabuI geçici kabulden 1 (bir) sene sonra tespit ediIen kusur ve noksanIarın

giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların sağlanması

sonrasında yapılacaktır.
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30. Garanti Koşulları
30.1 Güneş enerjisi sistemi bir bütün olarak geçici kabuI tarihinden itibaren 2 vıl |2a Av|

garantili olacaktır.
30.2 Eviriciler 10 yıl, paneIIer 15 yıl mekanik, 25 yıl ömür ve teknik şartnamede belirtilen

verimliIik yönünden, paneI konstrüksiyonu 10 y|l diğer parçalar 2 yıl garantili
o|acaktır. PaneIIerin mekanik garanti süreleri içinde, panellerden kaynaklı yangın

durumunda idarenin uğrayacağı tüm zarar]ar yük|enicitarafından karşıIanacaktır.
30.3 Garanti süreleri kapsamında meydana gelen kusur ve arızalar, arızalanan donanım,

donanıma ait parça veya kısmın yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/
onarı]ması yoluyIa gideriIecektir.

30.4 Garanti süresi içinde oluşan arızalar için malzeme, işçilik ve parça nakliye bede|lerinin

ta mam ı Yü klenici tarafından karşılanacaktı r.

30.5 Garanti, sistemin Geçici Kabul tarihinden itibaren başlayacaktır.
30.5 Garanti süresi içerisinde değiştirilen her tür|ü donanımın garanti süresi, değişimin

yapıldığı tarihten başlayacaktır.

30.7 Yüklenici firma, alt birimleri de dahil olmak üzere teknik ekiplerini, servis

organizasyonunu, sorumIuluklarını ve kontak bilgilerini idareye sözleşme aşamasında

verecektir.

30.8 Yüklenicifirma, çalışmaları yürütecek kişilerin yetkinliklerini belgeleyecektir.

30.9 Sistemlerde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda, işletmeci idareye, personeli

tarafından veya otomatik o]arak, Yüklenici firmaya telefon, SMS (kısa mesaj), faks

veya mail'le bildirildikten sonra en geç 24 saat içinde çözüm için harekete geçildiği

bilgisi detayı idareye yazılı o|arak verilecektir. Bildirilen arıza bildirim tarihini takip eden

on beş (15) lş günü içerisinde giderilecektir. Garanti süresi boyunca, bu sürenin aşıIması

durumunda üretim raporunda belirtilmiş olan miktar kadar her gün için Yüklenici firma

İdareye kWh başına 13,3 Amerikan Dolar Cent ödeyecektir.

30.10 Yüklenici firma, temin ve kurulumunu gerçekIeştireceği tüm makine, ekipman ve

slstemlerin periyodik bakımlarını garanti süresi içerisinde her 6 ayda bir
gerçekleştirecektir. YükIenici, periyodik bakım programlarını ve yapacağı işleri ayrıntılı

olarak İdareye sunacaktır.

30.11 yüklenici firma, iş bitiminde, toplam 50 kWp gücünde fotovoltaik panel (tesiste

kullanılacak panellerle aynı tip ve güçte olmalı), 1000 mt uzunIuğunda 6 mm kesitli

solar kabIo, 1oo çift bağlantı konektörünü, İdareye yedek malzeme olarak teslim

edecektir.
30.12 yüklenici firma, alt birimIeri de dahi1 oImak üzere teknik ekiplerini, servis

organizasyonunu, sorumluluklarını ve iletişim bilgilerini sözleşme aşamasında İdareye

verecektir.
30.13 yükIenici firma, tesisin işletme ve bakımı için gerekli tüm özel aletler temin edilip

ücretsiz olarak İdareye teslim edecektir.
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30.14 Yüklenici firma, ŞBGES tesisinin montaj ve demontajı için gerekli olan e| aletlerini iki
set ve ikitakım çantası haIinde İdareye verecektir.

31". İşletrne

31.1 Yüklenicinin sözleşme imzalamasını takip eden 15 iş günü itibarlyle başlatılması
koŞulu ile işin geçici kabulunü takip eden 2 yıl (24 ay) boyunca santralde
görevlendirmek üzere yüklenici tarafından 2 mühendis istihdam edilecektir.

31.2 İstihdam edilen mühendisler, kamu personellerinin riayet ettiği çalışma gün ve
saatleri süresince santralin kurulu olacağı Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde
görev alacaktır.

31.3 İstihdam edilen mühendislerin çalışma pIanları İdare tarafından o|uşturulacak olup
yüklenicinin kendi işlerinde görevlendirmesi mümkün olmayacaktır.

31.4 İstihdam ed|len mühendislere maaş, itgili sigorta primleri ve vergi ödemeleri yüklenici
tarafından gerçekleştirilecektir. Mühendis başına net maaş ödeme tutarı 4 (dört) asgari
ücretten az oImamaIıdır.

31.5 İstihdam edilen mühendislerin, tanımlanan iş süreleri boyunca kesintisiz olarak SGK
bildirimleri sağlanacaktır.

EKLER:

1} Bağ!antı An|aşması
2| Onaylı Ankara TEDAŞ Projesi
3) Bina MlmariTaslağı
4) GaleriGüzergahı
5l GaleriTaslak Çizimi
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Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine lliştln Yönetmelik kapsamında Şirketitniz tarafından

verilen |7lI!.12016 tarih ve l382l sayılı Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunuz aşağıdakiışekilde revize

edilmiştir.

Bilindiği üzere Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine llişkin Yönetmeliğin Lisans alma ile

şirket kurma muafiyeti başlıklı 5 inci maddesinin t inci fıl«asının'Önlı'sa ns ve lisans alma ile şirket kurma

yiikümtüIüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:'(ç) bendind e ' Üre'Uiği enerjinin

tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimİ aynı ölçüm naktasında olan,

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,' ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik

Üretimine llişkin Yönetmeliğin Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti başlıklı 5 inci maddesinin 6 ncı

fıkrasında'Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (D ve (g) bentleri kapsamında yer alan üretim tesisleri için

ku r u l u g üç ü st s ı n ı r ı u y gu l a n m az.' hiiVırrıü bu lu nmaktad ır.

Yukarıda belirtilen Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine [lişkin Yönetmeliğln Lisans alma

ile şirket kurma muafiyeti başlıklı 5 inci maddesinin l inci fıkrasının (ç) bendi ve aynı maddenin 6 ncı

fıkrası hükümleri kapsamında 19.4.2016 tarihli HARRAN t-r1.1İVEnSİTESİ' ne ait dilekçe ile Şirketimize

yapılan 3310505 tesisat numaralı Şanlıurfa İli Merkez ilçesi Gülveren Köyü 0 ada 269 ve 3 Nolu parsel

adresinde 5 MW kurulu gücündeki GES başvurusu değerlendirilmiş olup, aşağıdaki bağlantı şartlarının

sağlanması koşulu ile Lisanssız Elektrik Üretimi Komisyonu tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Üretilen enerjinin tamamının dağıtım sistemine verilmeden tüketilmesi gerekmektedir.
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Üretilen enerjinin tüketim ihtiyacından fazla olması ve Dağıtım sitemimize verilmek istenmesi halinde

Şirketimiz aracılığıyla YEKDEM' e başvurulması gerckmekrcdir.

YEKDEM' den onay alıp Şirketimize ibraz etmediğiniz sürece ürctim sisteminizden dağıtım şebekemize
enerji akışını önleyecek şekilde gerekli otomasyonun kurulması gerekmektedir.

YEKDEM' den onay alınıp Şirketimize ibıazı sonrası Şirketimizle Sistem Kullanım, Anlaşmasına
müteakip üretim tesisinizden Dağıtım Şebekemize enerji akışı yapılabilecektir.

Üretim tesisinizden şebekemize enerji akışı olması durumunda enerji tenzili yapılmayacaktır.

Bağlantı noktası içln, Şanlıurfa 2 TM 3x477 MCM iletken karakteristikli F-24 Üniversite fiderinde; GES
Santralinin F-24 Üniversirc fiderine bağlanacağı noktadıki Harran Üniversitesine ait mevcut DM nin içine
bir adet yük ayırıcılı giriş, bir adet kesicili çıkış (Mevcut ENH için), çift yönlü ölçü hücresi (GES Santralinin

üretim ve tüketim ölçümünün yapılabilmesi için) montaj edilmesi, DM den branşman alınarak GES Santali
kurulacak noktaya kadar uygun iletken karakteristikli havai ya da muadili yer altı ENH tesis edilerek hat

sonuna beton köşk binası tesis edilmesi, hat sonuna tesis edilecek beton köşk binasının içine bir adet yük

ayırıcılı giriş, l adet kesicili çıkış, çift yönlü sayaçlı ölçü hücresi montaj edilmesi, Kullanılacak trafonun

TEDAŞ MYD/95.0I2.D nolu OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri ( Atmosfere Açık, Genleşme Depolu)

teknik şartnamesine uygun olması, çıkış hücresinde arıza yeri gösterge cihazı bulunması ve DC Kumanda

sistemi için bakımsız akü redresör grubu kullanılması gerekmekrcdir.

l -Bağlanacağınız fiderde yaşanabilecek arızalardan kaynaklı santrılinizin devre dışı olması durumunda

yaşanabilecek her türlü kayıplardan Şirketimiz sorumlu olmayıp, Şirketimizden maddi manevi hiçbir hak

talebinde bulunm ayıcığınızı kabul etrniş sıyılırsınız.
2-Tesisin sistemimize bağlantısı (irtibatı), gerekli malzemeler tarafınızca temin edilerek, ilgili İl

Müdürlüğümüzün nezaretinde tarafınızca yapılacaktır.

3-Tesisin projeleri; yürürlükteki yönetmelik, şartname ve Şirketimiz standartlarına göre tarafınızca bir

Elektrik Mühendisine yaptırılarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü Bağlantı Anlaşmasına Çağrı, Mektubunun

tebliğ tarihinden itibaren ilk doksan günü içetisinde proje onayı için başvuruda bulunmak zorundadır.

Başvuruda bulunulmadığı taktlrde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkln Yönetmeliğin 9.

Maddesinin 2. Fıkrası gereğince bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler

kendilerine iade edilir.

4-Geçici Kabul işlemleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktıt. Üçüncü şahıslar, Kamu

Kurum ve Kuruluşlarıyla çıkacak her türlü problemin ç6zümü tarafınıza ait olacaktır.

5_Tesisin işletme ve bakım sorumluluğu. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60.maddesi
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doğrultısunda, Elektrik Mühendisi sorumluluğunda yüriıtüıecektir.

6-Bu yazımız tebliğ tarihinden itibaren l80 gün içerisinde projenizin; DİCLE EDAş ön onayından
geçirildikten sonra TEDAŞ Genel Müdürlüğü AR-GE Planlama Dış İlişkiler Daire ,Başkanlığına
onaylatılması halinde verilmiş bulunan enerji müsaademiz yürürlükteki yönetmeliklerç göre geçerli
kalacaktır. Aksi takdirde şartlarımız hükümsüz olacaktır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üıetimine
iıişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince yüz seksen gün içerisinde tüm belgelerin eksiksiz
olarak sunulması halinde otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalanır.

7-Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 58/a maddesi gereğince, Kablolar döşenecekteri

Yerlerin özelliklerine uygun tipte seçilmelidir. İnsanIarın yoğun bulunduğu, paniğin yaşanabileceği tüm
yapılar, yüksck katlı binalar, hastanelet, tüneller, tiyatrolar, okulIar, alışveriş merkezleri gibi yapı ve yerlerde
yangın anında az duman çıkaran, halojensiz özellikli kablolar kullanıImalıdır.

8-Ürctim tesisinin işletme ve bakımı tarafınıza aittir.

9-Sözleşme esnasında, tüketim abonenize ait tüm borçların ödenmiş olması gerekmektedir.

l0-Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması veya farklı yerde bulunması halinde Tebliğin l6.
Maddesi kapsamındaki hükümler geçerlidir.

l l-Üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur. Faturalamaya

esas sayaçİar ilgili mevzuata göre tesİs edilecek otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu olmast gerekmekte

olup Şirketimizce uzaktan okuması yapılacak şekilde sisteme entegre gerckmektedir.

l2-Bu yazıda belirtilmeyen hususlar, 02. t 0.2013 tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız
Elektrik Üretimlne İlişkin Yönetmelik ve 02.t0.20l3 tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız
Elektrik Üretimine İlişkin YOnetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine

tabidir.

l3-Üretim tesisi; sistemde enerji yokken dağıtım sistemine enerji vermediğinin, üretici rcknik dokümanları

ile kanıtlanması ve yatırımcı (gerçek veya tüzel kişl) tarafından uahhüt verilmesi gerekmektedir.

t4-Elektrik Şebeke Yönetmeliği 29 uncu Maddesinin 9 uncu fıkrası kapsamında Elektrik dağıtım

şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri tarafından, sorumluluk alanında dağıtım

seviyesinden bağlı tüm üretim tesislerinln toplam MW ve MVAr değerleri, toplam tüketim değerleri,

bağlantı noktalarına ilişkin bilgiler ile TEİAŞ tarafından talep edilecek diğer bilgileri, kendi SCADA kontrol

merkezi ile TEiAŞ scADA sislemi arasında tesis edecekleri iletişim linki üzerinden, TEİAŞ §isteminde

kullanılan iletişim protokolleri vasıtasıyla TEİAŞ scADA sistemine aktarılır. TEİAŞ scADA kontrol

merkezleri tarafında bu amaçla iletişim linki dışında ihtiyaç duyulacak diğer teçhizata dair yapılacak

çalışmalar TEİAŞın sorumluluğundadır. denilmekrc olduğundan verilerin temini için enerji ihtiyacını

karşılayacak Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına [lişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtildiği
üzere; EN 50160:20l l, EN6l000-4-30, EN 6l000-4-15 ve [EEE STD.Sl9-1992 standırtlarında ölçüm ve

kayıt yapan Class A tipi Güç Kalitesi Cihazı analizörü ve uygun teçhizatı tarafınızca tesis edilmesi
gerekmekte olup tesis edilecek enerji analizörünün Güç Kalitesi Cihazının matka ve modeli Lisanssız

Elektrik Üretimi Komisyonu tarafından belirlenen marka ve modelde başvuru sahibi tarafından tesis
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edilme§i gerekmektedir. Eıektrik Şebeke Yönetmeliği kapsamında belirtiten diğer zorunluluklar başvuru
sahibi tarafından kabul edilmiş ve gereklerinin yapılması hususunda taahhüt etmiş olacaktır.

lS-Sistemde kullanılacak koruma eleman|arında; tek fazlı veya faz akımı 16 A.den küçük olen tesisler için
TS EN 50438; faz akımı l6A.den büyük AG seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için TSEK l9l; faz
akımı l6 A.den büYük YG seviYesinden bağlanacak üretim tesisleri için TSEK l92 standartları aranacaktır.

l6-EviriciYe entegre edilen korumaların yeterli olamadığı, yedek (back_up) koruma olmadan santralin
ŞebekeYe bhğlantısını uygun olmayacağı değerlendirilmesi durumunda söz konusu üreticiden ilave koruma
tedbiri alınması istenebilir.

l7-Üretim tesisinizin bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şebekesinde Şirketimizce; test, kontroı, şebekede
tadilat, bakım-onarım veya genişletme işlerinin yapılması, can ve mal emniyetinin sağlanması, kaza, sistem
arızası, sistem güvenliği, işletme koşulları bakımından aciliyet arz eden durumlar ile teknik sorunlar
dolaYısıYla sistemin devreye girmemesi (gerilim düşümü, gerilim dalgalanması vb.) ya da buna benzer
mücbir sebePlerden dolayı şebekeden ayrılması durumunda müspet ve menfi zararların tazmini de d6hil
olmak üzere, mali hak talebinde bulunulamaz.

l8-Elektrik Piyasası Müşteri Hızmetıeri Yönetmeliğinin l7. maddesinde Sayaç ve ilgili ölçü aletlerinin
Yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenir. Sayaç ilgili kişinin
kolayca okuyabileceği şekilde tesis edilir. denilmektedir.

l9-AG Şebekeden beslenen abonelerin ana kolan hatları havai hat ile irtibatlı ise ölçü panosuna kadar göz
ile muaYcne edilebilecek şekilde monte edilmeli, box panodan besleniyor ise binanın dış kısmına ulaştığı
andan itibaren göz ile muayene edilebilecek şekilde sıva ustü monte edilmesi gerekmektedir.

20-İıgiıi kullanılacak tüm malzemelerin TEDAŞ ve ilgili diğer şartnamelere uygun olacak, TSE, tSo ve
test raporları olacakhr.

öM

Şirketimiz tarafından alt yapı hazırlıkları sürmekte olan SCADA (Uzaktan izleme ve kontrol)
sistemine Planlanan dağıtım merkezinin dahil edilebilmesi amacıyta kurulacak dağıtım mcrkezi aşağıdaki

şartları sağlaması gerekmektedir.

l-Ölçüye esas Ana sayacın Akım Trafosu ve Gerilim Trafosu ayrı bir Modüler hücrede, yedek sayaca ait
Akım Trafosu ve Gerilim Trafosu ayrı bir Modüler hücrcde dizayn edilmesi gerekmektedir.

2-Dağıtım Merkezine bir adet RTU (Uzak Uç Birim) panosu yapılacak, panoda RTU, Routerlar,
Modemler yer almalıdır. Yapılacak Dağıtım Merkezinde RTU panosu, bakımsız akü-redresör seti vs. lesis
etmek için hücrelerden ayrı bölmede yeteri kadat yer olmalıdır.
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3-RTU röleter ile fiber oPtik Port üzerinden haberleşmeli, röleler'arası haberleşme ring yapıda IEc6ı85o
protokolü üzerinden olmalıdır.

4-RTU Pano DC beslemesi ve koruma dc beslemesi ayrı bakımsız akü redrcsör sistem ile beslenmelidir.
YaPılacak akü redresör sistemleri en az 8 saat devre elemanlarını besteyebilmeli, hücrede en az t0 açma
kapamaya yetecek güÇte olmalıdır. Bu akü redresör, aydınıatına, pc gibi sistemleri çahştırabilecek iç ihtiyaç
trafosu tesis edilmelidir.

S-İstasyonu scADA Ana Kumanda Merkezi ile haberleştirmek için GSHDSL veya 3G modem
kullanılmalı, GsHDsL hat çaIışırken 3G hat sıcak yedek olarak beklemelidir.

6-RTU ile Ana Kumanda Merkezi arasındaki IEC-IO4 haberleşme protokolü kullanılmalı, haberleşme
hatları üzerinden RTUya buradan da rölelere erişim mümkün olmalıdır.

7-Sahadaki tüm bilgiler RTUya taşınmalı, RTU üzerinden de Ana Kumanda Merkezine
gönderilebilmelidir. (Kesici pozisyonları, ayırıcı pozisyonIarı, fider akım ve gerilim bilgileri, röle açma
sebePleri, röle atıza bilgileri, aktif ve reaktif güç bilgileri gibi). Ana Kumanda Merkezinden de kesici
uzaktan kapatılıp açılabilmeli ve röle resetlenebilmelidir.

8-kesici. ayırıcı, toprak ayırıcı gibi kdtik bilgiler çift kontak üzerinden RTuya bağlanmalıdır.
g_Dağıtım Merkezinde yangın dedektörü olmalı ve bu RTUya bağlanmalıdır.
l0-Kesicili hücreler topraklı iken kesici açma ve kapama yapabilecek özellikte olmalıdır. Kesici açık ve

kapalı konumları hücrc üzerinde bulunan ışıklı uyarı lambaları ile görtilebilecektir.
l l-Her hücrede kullanılan DC otomatlar kontaklı tip olmalıdır. Otomat kapalı iken kapalı, kontaklar her

hücrede belirtilen klemenslere taşınacaktıt. Her hücrede motor besleme ve kumanda besleme şeklinde
otomatıar ayrı ayrı olacak ve bu otomatların yardımcı kontakları yukarıda belirtildiği şekilde bütün
hücrelerde seri bağlantı yapılacaktır.

l2-Her hücrenin kumanda panosu üzerinde kesiciyi kıpatabilmek için lokal ve SCADA konumlaıı olacak
Şekilde seçici anahtar olacaktır. Bu anahtar yakından (pano üzerinden) kesiciyi kapatmak için lokal, uzaktan
(SCADA taraflndan röle yardımıyla) kesiciyi kapatmayı seçebilmek için SCADA konumları olacaktır.

l3-Anahtarın seÇili olduğu konum haricinde kesici kapatrnaya müsaade etmemelidir. Ayrıcı bu anahtardan
SCADA tarafından konumunu izleyebilmek için birer kontak çıkarılacaktır ve çıkarılan bu kontaklar her
hücrede rölenin ileride belirtilecek girişine, irtibatlandırılacaktır. Bu anahtar sadece kesici kapama için
kullanılacak olup kesici açma her iki konumda da kilitlenmeyecektir.

l4-Bütün hücrelerde ait olduğu baranın gerilimi olacak ve her hücrede sigorta yardımıyIa koruma ve
aYırma mümkün olacaktır. Her bir hücrede kapasitif gerilim bölücüler montaj edilecek, , kapasitif gerilim
bölücü gösrcrgesinde kontak çıkışı olacaktır. Herhangi bir fazda enerji gitmesi durumunda kontak çıkışları
değişerek RTUya enerji kesildi bilgisi verecektir.

lS-Hücrelerin koruma kumanda şeması üretici firma tarafından hazırlanarak DEDAŞ İşletme Bakım
Müdürlüğünün onayından sonra imalatına başlanılacaktır.
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B.lg.y..it bilgilcr. htg://cimzıdogrul.ma.d.y'.s.com.E adfcsindcn 'agqkpq' l@du ilc .İişcbili.riniz.

Biıgi İçin: Qtin AYAYDıN
Evrak Ksyıt Memuru

Telefon No: 0412 25 ı 2 ı 35
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ve Deneıiın Genel Mlldllrltlğü

Kıtıı Tırihi : 03{lG20l6
Kınr No : 6{6t25X Zl$a E.mrcl4?

ÇEnEsE[,
. _. :,.

pBĞrnı,gI,[DhIı[B BELGE§İ
25.1 l tarİh ve gırcn Efn EkJı

listcsinde yer
ctkilere kaşı
pojcye ÇED

alan Ye
ahnması önlcınlet

Mıdde.si
tB§plt ıöz konusu

l7. Dçğcı!cndiıncci

VaIi

Pıojc Sıtıibi : HARRAN ÜNİVERSİTE§|
pıojc ycıi : şanhurfa lli, Mcrkcz lıçesı. OSMANBEY KAMPÜs ıııNı GOıvEREN MAHALLE§! ADA No:o vE pARsEL No:3 lLE pARsEL No:269
Kapa§ltc: 5 MWc
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