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BARTIN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜ(;Ü

100 kVA GÜCÜNDE KABİNLİ VE RÖMORKLU SEYVAR
JENERATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONUMüdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Deniz Komutanlığından devir edilen
Cummins 6 silindir motorlu 100 Kva ses yalıtımlı kabinli dizel sabit jeneratör, tadilatı
gerçekleştirilip çalışır ve haraketli hale getirilecektir.

2. 100 KVA JE N E RAT ÖRT E K N İK ÖZE L L İK LER İ
2.1. Yedek, Acil Güç Beslemesi için, Dizel Jeneratör tadilat ve bakımı yapılacaktır.
2.2. Jeneratör grubunun aküleri 90x2 Amper değişecektir.
2.3. Jeneratör grubunun 3 adet 380,3 adet 220 çıkış prizi olması gerekmektedir.
2.4 Pano içine 1 adet kaçak akım rolesi konulacaktır.
2.5 jeneratör grunun yağ basıncı,hararete karşı korumalı elektronik kart takılacaktır.
2.6.Günıük yakıt tankı üzerinde seviye göstergeli dolum kapağı, havalık ve boşaltma
tapası olacaktır. Yakıt tankı, motoru değişken yük altında yaklaşık 10 (on) saat süre ile
çalıştırabilecek kapasitede ve şase içerisine alınacaktır. Yakıt tankı ile motor yakıt sistemi
birbirine esnek yakıt hortumları ile bağlanacaktır.
2.7.Pano jeneratör grubu kabini üzerine monte edilmiş olacaktır.
2.8.Grubun ortak şasesi, şekillendirilmiş çelik sacdan mamul kaynakla birbirine bağlanmış

kuvvetli yapıda dizayn edilecektir.
2.9.jeneratör grubun üzerinde katlanabilen 220 v beslemeli led aydınlarına olacaktır.
2.10. Şase; j eneratör ve ekipmanlarımn ıslak ağırlığını taşıyacak, herhangi eğilme

veburulma meydana gelmeyecek yapıda tamir edilecektir.
2.11. Ses Yalıtım kabininin üst sacı değiştirilecek ve kabin komple pastan arındırılıp

boyanacaktır.

3. KONTROL PANOSU
3.1. Bu şartname kapsamında, emniyetli ve güvenilir çalışma için motor, altematör,

mekanik ve elektriksel cihazların hasar görmesini önlemek, dizel jeneratör grubu ve
tüm yardımcı donanımların kontrolü, aların sistemi, izleme cihazları ve ölçme devreleri

sağlanacaktır .
3.2. Dizel jeneratör grubu kontrol modülü mikro-işlemci tabanlı olacak, işletme program

parametreleri modül üzerinden değiştirilebilecektir. Kontrol panosu çelik sacdan
mamul ve toz boyayla boyanmış, fırınlanmış olacaktır. Pano menteşeli, kilitli yapıda
olacak ve jeneratör grubu, kabini üzerine monte edilecektir.

3.3. Ekipmanlar;
a) Elektronik jeneratör kontrol modülü
b) Elektronik akü şarj cihazı
c) Acil stop butonu
d) Devre koruyucu sigortalar
e) Kumanda devresi kabloları kanal içerisinde ve devre takibi için numara ile kodlanmış

olacaktır



3.4. Jeneratör kontrol modülü dijital göstergeleri üzerinde ölçme bilgileri;

a) Faz voltajları
b) Faz akımları
c) Frekans metre
d) Yağ basıncı
e) Su sıcaklığı
f) Akü voltajı
g) Çalışma saati
h) Şebeke enerjisi faz voltajları

3.5. Alarm devreleri;
a) DüşüklYüksekjeneratör voltajı
b) Düşük/Yüksek motor hızı
c) Aşın akım
d) Düşük yağ basıncı
e) Yüksek su sıcaklığı
f) Start arızası
g) Acil stop
h) Şarj arızası
i) DüşüklYüksek akü voltajı

3.6. Otomatik jeneratör kontrol ünitesi, aşağıda maddelerde belirtilen çalışma şekillerini
sağlayacaktır. Jeneratörün tüm kontrol ve koruması elektronik mikro-işlemcili kontrol
modülü vasıtası ile yapılacaktır.

3.7. Jeneratör kontrol modülü üzerinde aşağıdaki basma butonlar ile işletme durumu
seçilebilecektir.

3.8. Kapalı/Off _ Manuel - Test - Otomatik - Start. Butonlar modülün ön yüzünde
olacaklardır. Sistemin hangi pozisyonda olduğunu butonun yanında bulunacak LED
vasıtasıyla gösterilecektir.

3.9. Kontrol modülü üzerindeki butonlar vasıtasıyla program parametreleri değiştirilecektir.
3.10. KapalılReset konumu; bu pozisyonda modül görev yapmayacak, şebeke beslemesi

mevcut ise şebekeyi devreye verecek ve arızafalarm durumu meydana geldiğinde ilgili
alarm durumu reset edilecektir.

3.11. El konumu: El butonuna basılarak el pozisyonu seçilecek ve start butonu ile jeneratör
çalıştınlacaktır. El pozisyonunda çalışan jeneratör, modül kapalı konuma alındığında

duracaktır.

3.12. Test konumu: Test butonuna basılarak test pozisyonu seçilecektir. Test çalışmasında,



dizel motor, yakıt yolu üzerindeki bobine enerji verilerek yakıt yolu açılacak ve 3 kez
marş denemesi yapılacaktır. Dizel motor çalışmaz ise tekrar marş denemesi
yapılmayacak ve start arızası gösterilecektir. Motor ateşlendiğinde ve altematör çıkış
voltajı ölçüldüğü zaman modül marş motorunun enerjisini kesecektir. Otomatik veya
kapalı pozisyonu seçilinceye kadar jeneratör yüksüz çalışacaktır. Bu esnada şebeke
enerjisi sımrların dışına çıktığında veya kesildiğinde jeneratör sistem yükünü üzerine

alacaktır.

3.16. Jeneratörün çalışmadığı durumlarda grup aküsünü şarj edebilmek için elektronik,
otomatik tampon şarj cihazı pano içerisinde bağlantıları yapılmış olacaktır. Şarj cihazı
anahtarlayıcı regülatör tipinde (switch mode regulator) olacak voltajın kontrolünde puls
width modulation kullamlacaktır. Pulslanmış dalganın şeklini düzgün yapmak için pasif

çıkış fitresi olacaktır.

3.17. Jeneratör kontrol panosundaki tüm elemanlar ve kablolar, arıza durumunda devre
takibinin kolayolması için numaralandırılmış ve bu numaralar ilgili kumanda
şemalarında belirtilmiş olacaktır, ilgili kumanda şemaları, kolay anlaşılacak şekilde

tasarlanacaktır.

4. RÖMORK
4.1. Jeneratör grubunu karayolunda taşıyacak kapasitedeki römork aşağıda verilen

özelliklerde olacaktır.
4.2. Römork şasesi 4mm U şeklinde profillerden meydana gelecektir.
4.3. Römork çift dingilli, dingilin kapasitesi 1,4 ton kapasiteli ve torsiyon tip olacaktır.
4.4. Çeki oku halkalı tip olacak ve yukarı, aşağı hareketler sıcak dövme çelik mafsallar ile

sağlanacaktır.
4.5. Çeki oku çarpma tip fren sistemli olacak, ayrıca park freni olacaktır.
4.6. Önde 1 (bir) adet aşağı ve yukarı hareketli 360 derece dönebilen ön destek tekeri

olacaktır.
4.7. Lastikler ve jantlar 185xl4 ebatlarında olacaktır.
4.8. Çamurluklar 2 mm. sacdan imal edilecektir.
4.9. Karayolları trafik tüzüğüne uygun elektrik sistemi ve lambalar olacaktır.
4.1O.Önve arka tarafa 4 adet sabitleme krikosu konulacaktır.

5. TESLİMAT
5.1 Jeneratör Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden teslim alımp bakımı ve onarımı
yapıldıktan sonra müdürlüğe teslim edilecektir.


