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1- KONU VE KAPSAM
Bu şartname, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü
ihtiyacı olan, DN20 X 110 mm, DN20 X 190 mm boyunda, kuru tip, iri gövde, hız esasına göre çalışan soğuk
su sayaçlarına ait teknik esasları kapsar.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. MALZEME
Sayaçlar, sayacın kullanma maksadına uygun özelliklerdeki malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Sayaçların yapımında kullanılan malzemeler iç ve dış korozyonlara, içme ve kullanma suyunun fiziki ve
kimyevi tesirlerine dayanıklı olacak, suyun tadını, rengini ve kokusunu bozmayacak, suyun sağlığa zararlı bir
vasıf kazanmasına sebep olmayacak nitelikle olacak, gerekiyorsa sayaç uygun bir yüzey işlemi ile
korunacaktır. İçinden geçen su sıcaklığının 0 ˚C den 50 ˚C ‘ye kadar değişmeleri halinde, sayacın yapımında
kullanılan malzemeler suya olumsuz bir etki etmeyecektir. Firma, sayaçların su sıcaklığı deneylerine uygun
üretildiğini gösterir MID belgelerini ihale aşamasında İdare’ye sunacaktır.
Malzeme için, TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB yönetmeliğindeki ilgili hükümler
geçerlidir. Ayrıca sayaçlarda kullanılan tüm malzemelerin yüzeyleri düz ve pürüzsüz olmalıdır. Çatlak, oyuk,
karıncalanma vb. kusurlar bulunmamalıdır.

2.2. SAYAÇLARIN ÇALIŞMASI
Sayaçlar çok hüzmeli, kuru tip olmalı ve hız esasına göre çalışmalıdır. Normal çalışma şartlarında,
TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB yönetmeliğindeki ilgili hükümlerin istediklerini yerine
getirebilmeli ve sayaç şebekeye ters bağlandığında bile, bu ters su akımına bozulmadan yahut ayar ve ölçme
değerlerinde bir değişiklik olmaksızın dayanabilmeli ve aynı zamanda ters akışı da ölçebilmelidir. Ters akış
ölçümlemesinde sapma değerlerine uygunluk aranmayacak, sayacın sadece ters akışı göstermesi yeterli
olacaktır.

2.3. SOĞUK SU SAYACI
TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB yönetmeliğindeki ilgili hükümlerde istenen özellikleri
kapsayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.

2-3-1. ANMA ÇAPI, DEBİLERİ ve METROLOJİK KARAKTERLERİ
TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB yönetmeliğine göre aşağıdaki şekillerde olacaktır.
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Anma Çapı (DN)

Boyu

Q3

Q3/Q1

Q2/Q1

Q4/Q3

20

110

2,5 m³/h

160

1,6

1,25

20

190

2,5 m³/h

160

1,6

1,25

2-3-2. SAYAÇ BOYUTLARI

TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB yönetmeliğine göre aşağıdaki şekillerde olacaktır.

Anma Çapı

Sayaç Boyu

Sayaç Genişliği

Sayaç Yüksekliği

L

B (minimum)

H (minimum)

mm

mm

mm

mm

74

100

DN20

110
(Normal Gövde)

(Normal Gövde)

83

100

(İri Gövde)

(İri Gövde)

DN20

190

2.4. ANMA ÇAPI
Sayaçların anma çapları tiplerine göre Madde 2.3.2. deki tablo değerlerinde olacaktır.

2.5. BASINÇ KAYBI
TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB yönetmeliğine göre Tanımlı çalışma koşulları aralığında en
yüksek basınç kaybı 63 kPa (0,63bar)’ı geçmemelidir

2.6. SAĞLAMLIK VE SIZDIRMAZLIK
TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB yönetmeliğindeki ilgili hükümlere uygun sonuçlar vermelidir.
Sayaca işletme basıncının 1,6 katı basınç uygulandığında su sızıntısı ve terleme görülmemeli, kalıcı
deformasyon olmamalı ve düzgün olarak çalışabilmelidir.

2.7. SAYMA TERTİBATI
Sayma tertibatı basit, güvenilir ve kolay bir okuma sağlamalı, kolay monte ve demonte edilebilmelidir.
Sayacın mühürlerine müdahale edilmeden yerinden sökülememelidir. Ölçülen suyun hacmini m³ olarak
göstermeli, yazıcı mekanizmada minimum beş adet m³ değeri gösteren siyah renkli tamburlar ile alt katlarını
gösteren minimum dört adet dairesel skalalar bulunmalıdır. Mekanizma Grubu en az 4 mm kalınlığında
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polikarbon veya mineral cam ile vakumlanarak, toz, rutubet, nem vb. dış etkilere karşı muhafaza altına
alınmalıdır. Ölçme tertibatı, manyetik aktarma düzenine sahip olacaktır. Ancak, istekli teklif ettiği sayaçların
dışarıdan manyetik alandan etkilenmemesi ile ilgili tüm tedbirleri alıp, sayacı magnet korumalı üretecektir ve
firma üretim yeterliliği evraklarını ihale aşamasında İdare’ye sunacaktır. Sayaçlar optik ve uzaktan okumaya
uygun olarak tasarlanmalıdır.

2.8. GÖVDE (Alt Gövde)
Gövde dış etkenlere karşı gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde en az 16 bar test basıncına dayanıklı
TS EN 1982' de tanımlanan CuZn39Pb1Al-C (CC754S) pirinç malzemeden iri gövde olarak yapılacaktır.
Malzeme içerisindeki kurşun oranı %2,2 oranını geçmeyecektir. Gövde yüzeyleri düz ve pürüzsüz olmalı,
kumlanarak, yüzeylerde çatlak, oyuk, karıncalanma, çizik v.b gibi kusurların olmaması sağlanmalıdır.
Sayaçların su giriş ve çıkış ağızları vidalı olmalı; su giriş ağzı içinde yabancı maddeleri tutacak tüp tip bir filtre
bulunmalıdır. Bu filtre Q20-110 sayaçlar için düz tip, Q20-190 MM ve Q25-260 MM sayaçlar için tüp tip
olacaktır. Sayaç alt gövdesi uygun özelliklerde kısa sürede gövdenin tıkanmasını önleyecek şekilde tasarlanmış
olacaktır. Sayaçlar çekvalfsiz olacaktır. Sayaçların alt gövdesi kokil döküm teknolojisi ile üretilmiş ise
elektrostatik mavi renk toz boya ile boyanacaktır. Toz boya kalınlığı minimum 120 mikron (Boya kalınlığı TS
EN ISO 2360'a uygun olarak istenilen değerin %80 'inden az olmamalıdır.) olacaktır.

2.9. BAŞ (Üst Gövde)
Alt gövde ile bütünlük arz etmeli ve dış etkilere karşı sayma tertibatının korunması için en az 16 bar
test basıncına dayanıklı TS EN 12165'de tanımlanan CuZn40Pb2 (CW617N) (MS58) pirinç veya aynı
mukavemeti saylayacak malzemeden yapılmalıdır. İç ve dış yüzeyleri pürüzsüz olmalı ve oyuk, çatlak,
karıncalanma, çizik v.b gibi kusurlar bulunmamalıdır. Alt gövdenin üst gövdeye bağlantı şekli vidalı olmalıdır.
Sayaç mekanizma grubu dışarıdan yetkisiz müdahaleleri önleyebilmek amacıyla, alt ve üst gövde tarafından
koruma altına alınmış olacaktır. Yeteri kadar mühür kurşun teli deliklerine haiz olmalıdır.

2.10. KORUMA VE OKUMA PENCERESİ
Koruma ve okuma penceresi, sayaç numaratörüne dışarıdan müdahale edilmesini önleyecek en az
4mm kalınlığında polikarbon veya mineral cam malzemeden yapılacaktır. Sühunet farklılıklarından dolayı
veya sayacın içerisine dışarıdan su girip, camın buharlanmasını önleyici tedbir olarak, koruma penceresi ve
mekanizma grubu vakumlanacaktır.

2.11. KAPAK
Kapak, koruma ve okuma penceresini kapayan ve dış etkenlere karşı koruyan parçadır. Kapak
yüzeylerinde çatlak, oyuk, karıncalanma çizik vb. kusurlar bulunmamalı, başa mafsalla bağlanmış olmalı ve
kolay açılabilmesini sağlayacak kapak ucunda tırnak olmalıdır. Kapak, yüzeylerinde çatlak, oyuk, çizik vb.
kusurlar bulunmamalı, kapak okuma kolaylığı açısından en az 135 açılabilmeli ve minimum 180 döner
şekilde tasarlanmalıdır.

2.12. EMNİYET TERTİBATI
Çok hüzmeli sayaçlarda mühürlenebilen emniyet tertibatları olacaktır. Mühürlenmiş bir sayacın
tesisata bağlanmasından önce veya sonra, mühür tertibatına zarar vermeksizin sökülüp açılabilmesi, ayarının
değiştirilmesi, sayma ve ölçme tertibatına müdahale edilmesi mümkün olmamalıdır. Satın alınacak sayaçlar,
satın alındıkları yıl içinde imal edilmiş ve damgalanmış olmalıdır.

2.13. HIZLANDIRMA TERTİBATI
Sayaçlarda, minimum debinin (Qmin) altındaki bölgede sayaç hareketini hızlandırıcı herhangi bir
tertibat olmamalıdır.
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2.14. AYAR TERTİBATI
Çok hüzmeli sayaçlarda, okunan hacim ile sayaçtan geçen hakiki hacim arasındaki farkı düzeltmeyi
mümkün kılan bir ayar tertibatı olacaktır.
3. TEST MUAYENE ve KABUL İŞLEMLERİ:
- Muayene ve kabul işlemleri 03.07.2009 / 27277 tarih /sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mal alımları
Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ” kapsamında değerlendirilecektir.
- Bu şartnamede bahsi geçen ve sonradan ihtiyaç duyulan testlerle ilgili tüm ücretler Yükleniciye aittir.
- Sayaç Testleri TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB kapsamında tip onay belgesi alan sayaçlar için, “TS
EN ISO 4064-2 Soğuk içme suyu ve sıcak su için su sayaçları - Bölüm 2: Deney Metotları Türk standardı veya
eşdeğeri uluslar arası standartlara uygun olarak yapılacaktır.
- Muayene ve kabul işlemleri esnasında İdarenin gerekli görmesi halinde sayaç içerisinden su geçerken
numaratörlerin düzgün çalışıp çalışmadığı ayrıca kontrol edilecektir.

4.ARA DENETİM :
- Malzemeler üretim yerinde ihale dökümanı ve teknik şartnameye uygunluğunun tespiti amacıyla idarenin
görevlendireceği teknik personel tarafından ara denetim yapılacaktır. Tüm test ve analizler ara denetim
personelleri tarafından yapılacaktır. Muayene ve kabul komisyonu ara denetimde yapılan analizle
kontrollerin belgeleri üzerinden kabul işlemlerini yapacaktır. Üretim aşamasında, ara denetim amacıyla
yapılacak, kontrol ve testler üretici firma ile tutanak altına alınacaktır. Yapılacak bu ara denetimlerde bilhassa
sayaç numaratörlerinin önce tek haneden çift haneye daha sonrada ikili haneden üçlü hanelere geçişleri ile
ilgili ayrıca kontrolleri yapılacaktır. Söz konusu işlemler, istenen malzemelerin Teknik Şartname’ye uygun
olarak üretildiğinin tespiti amacıyla yapılacaktır.
5. DENEYLER :
Sayaçların aşağıda belirtilen muayene, deney ve testleri ile Muayene Kabul Komisyonun teknik
şartnamedeki gerekli göreceği hususlarla ilgili testler, Muayene Kabul Komisyonunun uygun göreceği bağımsız
akredite kuruluşlarda veya yetkili üniversitelerde yaptırılacaktır. Deney ve teste tabi tutulacak sayaçlar Mal
Kabul Komisyonu üyelerince tüm malzemelerin İdare ambarına indirilmesinden sonra rastgele seçilecektir.
Yapılacak olan testler, 2014/32/AB standartlarına uygun olarak bağımsız akredite kuruluşlarda veya yetkili
üniversitelerde yapılacaktır.
Test edilen numune sayaçlardan test sonucuna göre raporlarının tamamının olumlu olması durumunda
kabul işlemlerine başlanılacaktır.
Muayene, Deney ve Testler ile ilgili;
a)- Yapısal Gösterge Hatası Testi
Sayaçların bu şartnamede belirtilen değerlere uygun olduğunu ve sayacın tesisata yerleştiriliş konumunun
gösterge hatasına etkisini doğrulamak amacı ile TS EN ISO 4064-2 madde 7.4’ de belirtilen Q3, Q2 ve Q1
deneyleri yapılacaktır.
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b)- Statik Basınç Testi
Sayaç, müsaade edilen en yüksek basınç sınıfına uygun olarak ( TS EN ISO 4064-2 madde 7.3 ) tatbik edilecek
hidrolik test basıncına, sızdırma yapmadan ve bozulmadan dayanabildiğini doğrulamak amacı ile ( TS EN ISO
4064-2 madde 7.3 )’de belirtilen Statik Basınç Testine tabi tutulacaktır.
-Hidrolik basınç, sayacın PN değerinin 1,6 katına yükseltilecek ve 15 dakika süreyle bu seviyede tutulacak ve
sayaçlarda fiziksel bir hasar, dışarıya ve gösterge ünitesine su sızıntısı olup olmadığı kontrolleri yapılacaktır.
-Hidrolik basınç, sayacın PN değerinin 2 katına yükseltilecek ve 1 dakika süreyle bu seviyeden tutulacak; test
sırasındaki debi değeri sıfıra eşit olacaktır.
Sayaçlarda fiziksel bir hasar, dışarıya ve gösterge ünitesine su sızıntısı olup olmadığına bakılacaktır.
Statik Basınç Testi sonucunda sayaçtan dışarıya veya gösterge ünitesine, gözle görülür su sızıntısı olmayacak
ve fiziksel bir hasar meydana gelmeyecektir.
c)- Kimyasal Analiz Testi
Alınan numune sayaçlar içerisinden, numune sayaç alınarak Kimyasal (Element analizi) Analiz testleri
yapılacak ve tüm numune sayaçların sonuçlarının TS EN 1982' de tanımlanan CuZn39Pb1Al-C (CC754S) pirinç
malzeme değerlere uygun olması halinde kabul işlemi gerçekleştirilecektir.
d-) Boya Testleri
Alınan numuneler üzerinden numune boya kaplama kalınlığı testi yaptırılacak olup boya film kalınlığı bu
şartnamede belirtilen değere uygun olacaktır. Boya yapışma kalitesi ise sınıf 2 (iki)'den büyük olmamalıdır.
6. AMBALAJLAMA ve İŞARETLEME:
6.1- AMBALAJLAMA

:

Her sayacın dıştan vidalı dişlerini korumak için plastikten koruyucu kapakları takıldıktan sonra, uygun bir
malzemeden yapılmış sağlam bir kutuya konulmalıdır.Kutulara konulmuş sayaçlar, taşınmaları sırasında
hasara uğramayacak şekilde sandık veya karton kutulara, Q20-110 MM sayaçlar için maksimum 24 adet, Q20190 MM sayaçlar için 10‘ar adet, olarak yerleştirilecek ve karton kutuların üzerine sayaç tipi, miktarı, kutuların
üzerindeki sayaç seri numaraları mutlaka doğru ve hatasız yazılacak, kutunun içinden başka seri numaralı
sayaç çıkmayacaktır. Ambalajlamada kullanılacak her bir paletin azami yüksekliği (palet dahil olmak üzere)
maksimum 105 cm olacaktır.
6.2- İŞARETLEME :
İşaretleme: TS EN ISO 4064-1 standardı ve 2014/32/AB yönetmeliğine uygun olarak yapılacak olup bu
şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen kriterler ilave edilecektir.
7. ÖZEL ŞARTLAR :
a) Kurumumuzca toplu olarak satın alınacak yeni sayaçların seri numaraları, aralıksız olarak birbirini
takip edecektir. Seri numaraları 22M00001 ile başlayacaktır. Seri numaraları kodlama şekli aşağıda
belirtilmiştir
2022 YILI ‘nın son 2
Kurum İsminin Baş Harfi
Üretici Tarafından verilecek Sıra Seri
rakamı
(MUSKİ)
numarası
22
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M

00001

b) Yeni alınacak sayaçların seri numaraları Q3, Q2, Q1 toleranslarının dijital ortam kayıtları CD veya flash
diske aktarılarak İdareye sayaçlarla beraber teslim edilecektir. Sayaçların test esnasında kabul edilebilir Q3,
Q2, Q1 değerleri ile sayaç seri numarasını gösteren etiketler, kapağın iç kısmına ve sayaçların gövdelerine
yapıştırılacaktır.
c) Sayaçların seri numaraları kolay okunabilmesi ve zamanla silinmemesi amacıyla, rakam boyu en az 4
mm. derinliği en az 0,4 mm. olarak, üst gövde çerçevesine birbirini takip edecek şekilde ‘’MUSKİ’’ yazısı ile
birlikte işlenecektir. Kurumumuzun kısaltılmış ismi olan MUSKİ yazısı üst gövde veya kadran üzerine
kabartma, oyma yazı, lazer baskı veya baskı olarak yapılabilir. Sayaç mekanizmasının kadranını örten parça
üzerine görünür bir şekilde, sayacın kurumumuza ait olduğunu belirtir Kurum amblemi yapılacaktır. Ayrıca,
sayacın uygun bir yerinde sayaç seri numarası barkod teknolojisi ile yazılı olacaktır.
d) Alımı yapılacak olan her sayaç için 2 adet conta ile birlikte teslim edilecektir.
e) Sayaçlar soğuk hava koşullarına dayanıklı olmalıdır. Dondan dolayı patlayan sayacın iç
mekanizmasında hasar oranı en az olmalıdır.
f) Taşıma esnasında kolilerin hasar görmesi ve sayaçların hasara uğraması veya arızalanması halinde
firma arızayı ücretsiz giderecektir.
g) Sayaç ihalesini alan firma, ihtiyacın hasıl olması durumunda Kurumun belirleyeceği yer ve tarihte,
sayaç ile ilgili teknik personele ücretsiz ‘’Sayaç Muayene Eğitimi’’ verecektir.

NOT: Bu teknik şartname örnek olarak hazırlanmış olup, alım konusu malzemelerin özelliklerine göre farklılık gösterebilir.
İhale zamanı Ekap ta yayınlanan şartname esastır.
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