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SONDAJ KUYULARI BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

t. Dalgıç ınotor pompa : 30 KW 40 HP 6" ponrpa çelik paslantnaz TİP 380ınt/4 (ltlsn) kapasiteli notor
teınini ve nıontajı sağlanmıısı . ınontaj sonrasındır kuyunuı,ı çalışır halde tes|inr edilmesi. Montaj y"apılan
ınalzeıneler 2 yı| garaırli kapsaınında olacaklır, İşçilik , ınontaj ve nakliye yüklenici,ve aitlir.

2. Dalgıç notor pompa : 55 KW 75 HP 7" pompa çelik paslann7az TİP 350nıt/8.5(lt/sıı) kapasiteli nıotor
teıniı-ıi ve ınt-ıntajı sağlaırması . ınontai sonrasında ku.v-uıruıı çalışır halde teslim edilmesi. Moııtaj yapılan
ınalzemeler 2 yıl garııı,ıti kııpsamıııda cıliıcaktır. İşçilik , m<ıntaj ve nakliye yükleniciye aittir.

3. Dalgıç ınotor poınpa : 55 KW 75 HP 7" pompa çelik paslanmaz TİP 290nıt/ll(ltlsıı) kapasiteli ınotor
temiıri ve ınontaiı sağlaıınrası . ınontaj soırrasında ku_vrıntıır çalışır halde tesliın edilnıesi. Montaj yapılaıı
ınırlzemeler 2 y-ıl gırraııti kapsamıırda olac,aktır. İşçilik . montai ve nakliye yükleniciye aittir.

4. 30 KW 40 HP dalgıç pompa için 37 KW iıır,ı,ııtör sürücti temini ve nıontajı y,apılnrası . ıntıntaj
sonrasrnda kuyunun çalışır halde tesliın edilınesi. Montaj yapılan nıalzenreler 2 yı| garanti kapsııınında
olacaktır. Bağlantı için gerekli malzenreler 1,,ükleııici tarafiııdaır sağlanacaktır. İşçilik . nroırta.j ve nakliye
yükleniciye aittir.

5. 55 KW 75 HP dalgıç pompir için 75 KW inventör siiri.icü temini ve montaiı yapılması , m<ıııta.i

v sorırasında kuyunun çalışır halde teslinr edilnıesi. Montaj.v--apılaır ınalzeıneler.2 yıl gaıaııti kapsamıııda
olacaktır, Bağlaııtı için gerekli ınalzeıneler ytiklenici tarafindan sağlanacaktır. İşçilik - ınontai ve nakliye
ytikleniciye aittir

Not : [}akım ve o.nartn] sonraslnda 3 adet kı,ıytı çalışır halcle teslim edilecektir. Firmalarteklif vermedenönce,
belirtilen yerlerdeki bakımı ve onanmı yapılacak makine ve teçhizatları inceleyerek teklif vereceklerdir.
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Pompa Koruma Fonksiyonları

AC Hız Kontrol Clhazı, aşağıdaki pompa koruma fonksiyonlarını sağlamalıdır :

- Tıkanmaya neden olan maddelerin pompa pervanelerinden otomatik olarak giderilmesi için Anti-
Jamfonksiyonu,

- Pompa pervanesinde sedimentasyonu önlemek adına pompayı düzenli olarak başlatmak üzere Pompa
Temizleme fonksiyonu,

- Pompa Kavitasyon Koruması,
- Sistemin kuru çalışmasını önlemek için bir Giriş koruması
- Belirli bir zaman aralığında gerçekleşebilecek birçok yeniden başlamaya karşı koruma sağlamak için

Pompa Döngüsel Başlangıç Koruması.
- Boru patlamasının ya da olağan çahşmasının dışında çalışan bir bölgenin tespit edilmesi için Yüksek akış

koruması,
- En azve en çok basıncı saptamak için Çıkış basıncı koruması fonksiyonu.
- Pompa yönünün değişmesini seçme imkanı sağlayacaktır.

AC Hız Kontrol Cihazı Fonksiyonları

Uygulama Koruma Fonksiyonları

AC Hız Kontrol Cihazı, Aşağıdaki uygulama koruma fonksiyonlannı sağlamalıdır;

- Dönen yfüü Yakalama,
- Şebeke girişi faz kaybı koruması,
- Motor aşın lız girişi koruması,
- Akım sınırlaması,
- Güç sınırlaması,
- Ters önleme,
- Düşük Yfü koruması,
- Aşın Yük koruması,
- Harici hata,
- AI kaybı yönetimi,
- Termik Sensör yönetimi,

V- PI Durum kontrolü,
- Müşteri uygulama etkinliği (Alarm Yönetimi),
- Sinüs Filtre



ACHız Kontrol Cihazı, ti.im hatalan salt metin olarak görüntüleyecektir ve kullanıcıya sonrn
giderirken yol göstermek için yardım ekranları bulunacaktır.

Güvenlik

AC Hız Kontrol Cihazı, standart olarak IEC/EN 6|508-112 SIL3 ile uyumlu güvenlik zincirini içerecektir.

ACHız Kontrol Cihazı, EN13849 PL"e" ve EN 954-| makine güvenliği ile uyumlu olacaktır.

ACHız Kontrol Cihazı iireticisi, IEC/EN 60204-| durdurma kategorisi 0 veya 1 ile uyumun
sağlanması için cihazların şemalarını ve listelerini sunacaktır.

Muhafaza ve Montaj

standart hız kontrol cihazları Ip2l

Hız kontrol cihazları en azIP2l koruma sınıfina sahip olmalı ve duvara veya pano içerisine monte
edilebilmelidir.

kullanıcı arabirimi

Genel

Kullanıcı arabirimi, kullanıcılar arasında karışıklığı engellemek ve birkaç farklı birim için eğitim
verme gereksinimini ortadan kaldırmak için, tüm güç aralığı için aynı olacaktır.

Hız komutu ve referans farklı kontrol kaynaklarından alınabilir:

- GlÇ terminalleri
- Haberleşme şebekesi
- Uzak grafik ekran terminali

Temel İzleme verileri

\/ AC Hız Kontrol Clhaz1 kullanıcı ara birimleri üzerinden gerekse diğer bağlantı yolları üzerinden anlık
olarak aşağıdaki temel izleme verilerini sağlamalıdır;

- Motor akımı
- Motor frekansı
- Çıkış gücü
- Motor sıcaklık durumu
- Referans frekans
- Hız kontrol cihazı sıcaklık durumu
- Şebeke Gerilimi
- DC Bara Gerilimi
- Durum fonksiyonu



Kalite güvence ve garanti

Her AC Hız Kontrol Cihazının fonksiyonelliği test edilmelidir. ACHız Kontrol Cihazının invertör
bölümü veya her invertör modülünün en azından tam nominal yfüte çahşan bir motorla kullanılarak test
edilmiş olması gerekir. Fabrika kabuliinde, AC Hız Kontrol Cihazlan Üreticisi bu tip testlerin raporunu
sunacaktır.

AC hız kontrol cihazları için garanti

Teslimat tarihinden itibaren 24 aylıkmalzeme ve işçilik garantisi verilecektir.

Hizmetler

AC Hız Kontrol Cihaz1 üretici tarafindan sağlanan uzaktan diagnostik özellikleri ile uyumlu olacaktır.
AC Hız Kontrol Cihaz1 bakım için duruş süresini aza|tacak programlanabilir bir hassas arıza bulma
sıralaması sağlayacaktır. Diagnostik ve hassasiyet bakım süresini azaltır.
Hız kontro| çihazı üreticisi, dünya çapında tüm gün hizmet veren bir müşteri hizmetleri merkezi
sağlayacaktır.

Vo"r-rlu.
ACHız kontrol cihazı aşağıdaki temel korumaları sağlamalıdır:

- Giriş aşırı gerilim,
- Giriş düşük gerilim,
- Giriş aşırı akım,
- Giriş fazkaybı,
- DC bara aşırı gerilim,
- DC bara düşük gerilim,
- Cihaz aşırı ısınma,
- IGBT çipleri aşırı ıstilna,
- Lojik, Analog çıkışlar arası kısa devre,
- Çıkış (Motor) fazkaybı,
- Çıkış fazlar arası kısa devre,
- Çıkış faz yada faz|ar - toprak arası kısa devre
- Motor aşırı yük algılaması,

\./- Motor darbe gerilimi algılaması,
- Motor sıkışma korumasr,
- Motor sıcaklık koruması
- Motor sensörlü sıcaklık koruması (PTC, PT100, PTl000,)
- Aşırı hız,

Enerji verilmesinden sonra, AC Hız Kontrol Clhazı;
referans girişi kaybını, haberleşme kaybını, DC'den
devresini otomatik olarak test edecektir.

belleğin doğru çalışmasını, opsiyonel modüller, analog
DC'ye güç kaynağını, kontrol beslemesini ve ön şarj

Analog prosesi izleyen referans sinyalin kaybı durumunda, ACHız Kontrol Cihazı hataverecek
velveya kullanıcı tarafindan tanımlanan yazılımdaprogramlı hız ayarındaveya son hızda çalışacaktır.

AC Hız Kontrol Clhazında,
motoru koruyabilecek ve farklı

bir motor sıcaklık hafizası bulunacak, PTC algılayıcılar bağlıyken



Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Maksimum Çalışma Yüksekliği

- Maksimum Bağıl Nem

- Korozyon seviyesi

- Biyolojik Koruma

- Toz Koruması

- Vibrasyon ve Şok Seviyesi

Elektrostatik DeşarjV
- Elektromanyetik Alan

- Hızlı Geçici Yanma

- DalgalanmayaUyumluluk

- ElektromanyetikUyumluluk

AC Hız Kontrol Cihazı performansı

-l5"C ... *40oC arası

-l5oC ... *60oC arası,

l000m ye kadar değer kaybı olmadan,
l000m...4000m arasında güç artımı ile çalışabilmelidir,

IEC 60068 -2-3' e göre yoğuşmasız ve su daml asız Yo95 e kadar
olmalıdır,

IEC 60721-3-3'e göre soğutma havası ve kimyasal gazlara
karşı 3C2 sınıfinı sağlamalıdır,

IEC 60721-3-3

|EC 60721-3-3'e göre uygun olmalıdır,

IEC 60721-3-3'e göre uygun olmalıdır,

IEC/EN 6 1 000-4-2'e uygun olmalıdır,

IEC/EN 6 1 000-4-3'uygunolmalıdır,

IEC/EN 61 000-4-4'e uygun olmalıdır,

IEC/EN 6 l 000-4-5'e uygun olmalıdır,

IEC/EN 6l800-3'e göre standart cihazH2 ,A2 (C3 ) tipi
RFI/EMC filtreye sahip olmalıdır.

Motor kontrol tipi

- AC Hız Kontrol Cihazı, uygulama ihtiyaçları ve enerji tasarrufu doğrultusunda farklı motor komuta
kuralları sunacaktır.

ı.- - Değişken ve sabit moment yükleri sürecek şekilde tasarlanmış.
-Vektor ve scalar kontrol moduna sahip olmalıdır.
-Sabit mıknatıslı yüksek verimlilikli motor sürme özelliğine sahip olmalıdır
-Su pompalara için özel dizayn edilmiş olmalıdır.

- AC Hız Kontro| Cihazı, normal çalışma modunda 60s süresince her 10 dakikada nominal motor
momentinin o/ol10'undan daha iyi bir aşın moment yeteneği sağlayacaktır.

- AC Hız Kontrol Cihazı, sensörsüz vektör kontrolünde motor çeyreğinde 1:100 bir hızaralığı
sağlayacaktır

- AC Hız Kontrol Cihazı, sensörsüz vektör kontrolünde nominal kaymanın + o%l0'u bir hız doğruluğu
sağlayacaktır

- AC Hız Kontro| Cihazı, AC motorlar için sensörsüz vektör kontrolünde + o/o|S'lik bir moment kontrol
doğruluğu sağlayacaktır

- Toplam Harmonik Bozulmayı (THD) en aza indirmek için dahili AC veya DC şok bobinlerine sahip

ka AsıN

olacaktır.
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AC Hız Kontrol Cihazları,, IEC standartlarıyla uyumlu olacak şekilde üretilmeli, Avrupa Alçak Gerilim
(73l23lEEC veya93l68lEEC) ve EMC (89l336lEEC) Yönergelerine uygun olarak CE, UL 508C'ye
uygun olarak ULve CSA22.2 N14-05'e uygun olarak CSA işareti taşıyacaktır.

AC Hız Kontrol Cihaz|arı, en azından hız kontrol modu ve güvenlik modu bulunan, dijital olarak kontrol
edilen Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM) özelliğine sahip olacaktır. Tüm güç aralığındaki invertör
bölümünde IGBT' lere sahip olacaktır ve minimum spesifikasyonları karşılayacaktır.

Standart AC hız kontrol cihaz|arı için genel değerler

Nominal Giriş Gerilimi ve Güç aralığı Trifaze güç kaynağı:
380V -%|5 480V +o^|0.trifaze

Nominal Giriş Frekansı 50 Hz -%5 - 60 Hz +o/o5

Jeneratörlerle kullanılacak olan Ac I(ontrol cihazı
48 ile 60Hz arasında çalışacaktır.

koruma derecesi IP21
Soğutma sistemi Soğutma bloğu ve hava soğutmalı
Harmonikler IEC/EN 6l000-3-12'ye uygun THDi <o/o48 (%80-

o^|00 yük aralığında)

Çalışma koşulları:

AC Hız Kontrol Cihazı, aşağıdaki koşullarda sürücü nominal akımının %l00 ile sürekli çıkış
sağlayacaktır.

- Standart hız kontrol cihazları,IEC/EN 61000-3-12 e göre %80-%100 yük aralığında giriş akım harmonik
bozulması (THDi) : o/o48 ve altı olacaktır.

\/ - Güç Faktörü

- Cosg

- verimlilik

- Hızlanma/YavaşlamaSüresi

- AşırıYüklenebilirlik

Nominal yükte > 0,95

> 0,98

standart hız kontrol cihazlannda> yo98

Ayarlanabilir süre, doğrusal rampa, S şeklinde rampa,

Her 10 dakikada l dakika süre ile nominal akımın %l l0'u
ağır şartlarda de nominal akımın %l50'si kadar yüklenmelidir.

iN



4.5 .iNvENTöR sünücü rrcrNir şanrNıvrnsi
Genel

Mardin Artuklu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca alımı yapılacak standart IEC
veya INEMA A] INEMA B] INEMA D] INEMA E], [Sargılı Rotor] tasarımlı AC motorlar ve sürekli
mıknatıslı senkron motorlarla kullanılan AC Hız Kontrol Cihazlarının genel gereksinimlerini tanımlar.
Nominal değerler, standart belgeler ve kontrol cihazının minimum performansı bu bölümde
tanımlanmaktadır.

AC Hız Kontrol Cihazları su arıtma tesisi, pompalama, çoklu pompalama, su yönetimi gibi
uygulamaların için geliştirilmiş olmalıdır.

Motor ve kontrol ekipmanr arasındaki uyumsuzlukları önlemek için, ACHız Kontrol Cihaz|an motor
dönüşü olmaksızın motor parametrelerinin otomatik ölçümüyle otomatik ayarlama yapabilmelidir,

Frekans konvertörleri su pompalarda kullanılmak izere dizayn edilmiş olmalı ve pompaların verimli
şr, çalışmasını sağlayacak özel fonksiyonlara sahip olmalıdır.

Teklif edilen ürün ile ilgili bölgede servis noktası bulunmalı ve olası arızalarda maksimum 8 saat
içerisinde müdahale edilebilmelidir.

!_1rltlc.l 
lgn Gere§ili1l"1 _ _

sertifikalar

AC Hız Kontrol Clhazları üreticisinin geçerli bir ISO 9001 belgesi ve Ekolojik Tasarım için Çevre
Sertifikası ISO l400l'e sahip olacaktır. Üretici firmanın uygulanabilir kalite kontrol sistemi bulunduracaktır

ı.,$§l!aK9!g_o!_C1h_ı!lrr1o,1}pel*Cpre§!ı,_q!9!____

Genel gereksinimler

AC Hız Kontrol Cihaz|arı, elektrikli endüstriyel kontrol cihaz|arı için geçerli Ulusal ve Uluslararası
standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktır.

- EN6l800-5
- CSA C22.2 No. l4-M9l :

- IEC 664
- IEC 529
- IEC 1800

Güç tesisatında kullanılan elektronik ekipmanlar
Endüstriyel Kontrol Ekipmanları
Alçak Gerilim Sistemlerindeki Ekipmanlar için Yalıtım Koordinasyonu
Muhafaza Tarafindan Sağlanan Koruma Sınıfları
Ayarlanabilir Elektrikli hız kontrol sistemleri

AC Hız Kontrol Cihazları. standart endüksiyonlu sincap kafes Ac motorunu, pM motorları ve senkron

EFE
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motoru çalıştırabilecek ve hızını kontrol edebilecektir.
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BAKlM üNAİtıM işi

Yapılan İş/Mal/Hizınetin
Niteliği *.____*_*

Mal/HizmetlYapım lşi

iDALGlÇ MoTofl Pol\4PA . 30 KW 40 HFJ 6' polnpa 
;

1 jçelik pasİannıaz TiP 380 mt/4 (it/sn) kapasiteji rnotoı

,:DALGlÇ MOTOR POMPA i 55 KW 75 HP 7" pofirpa '1

2 içel;ı< paslanrİ]a7 TİP 350 nıt/8,5(!t/sn) xapasiteli notor l

. İçelik paslaı,üınaz TlP 29O mt/1 1t|üsn) kapasiteli n]otor ',

J .,

4 ı 37 KW Sürücü
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