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80  TONLUK  ELEKTRON İK  ÇUKURSUZ  TİP  TAŞIT  KANTARI 

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1-AMAÇ 
TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı aşağıda özellikleri verilen 1 adet 80 ton 
kapasiteli 3x16 mt.  ebadında çukursuz tip tam elektronik kantar satın alınacaktır. 
 
2- SİSTEMDE KULLANILACAK MALZEMELER VE TEKN İK ÖZELL İKLER İ 
Sistemde aşağıdaki malzemeler kullanılacaktır: 

1 adet 3x16mt. ÇUKURSUZ TİP ÇELİK TARTI KÖPRÜSÜ 
8 adet 20 TONLUK YÜK HÜCRESİ  ( LOAD CELL ) 
8 adet YÜK HÜCRESİ MONTAJ AKSESUARI 
1 adet BAĞLANTI KUTUSU  
1 adet TARTI TERMİNAL İ 
1 adet EKRAN 
1 adet KLAVYE 
1 adet YAZICI 
1 adet TARTIM ODASI 
 

2.1- 3x16 mt. ÇUKURSUZ TİP ÇELİK TARTI KÖPRÜSÜ   
2.1.1- Kantarın tartı köprüsü 3x16 mt. ebadında, tamamen çelik malzemeden ve çukursuz tip 
olacaktır. 
2.1.2- Kantarın tartı köprüsü modüler yapıda olacaktır. Tartı platform civatasız montajlı olacak, 
parçalar birbirlerine geçme ve kilitleme yöntemiyle bağlanacaktır. 
2.1.2- Çelik platformun tüm yüzeyleri kumlamadan geçirilmiş olacak ve dış dayanımı yüksek 
kombiflex enamel boya ile boyanacaktır. 
2.1.3- Kantara betonarme rampalarla girilip çıkılacaktır, zeminden yüksekliği 45 cm'yi 
geçmeyecektir. 
2.1.4- Kantarın kaynaklı ek yerlerinde gaz altı kaynağı kullanılacaktır. 
2.1.5- Kantar sisteminde tartım için herhangi bir mekanik aksam bulunmayacaktır. 
2.1.6- Kantar nominal kapasitesinden %50 fazla yükte dahi çalışacak yapıda olmalıdır. 
2.1.7- Yan yük alıcı sisteme gerek kalmadan tartım yapabilecektir. 
2.1.8- Kantar yanlarındaki bariyerler yuvarlak olacak,  kamyonun tekerleri bariyere sürtünse bile 
bijon kesmeyecek lastiği yarmayacak tasarımda olacaktır. 

 
2.2- YÜK HÜCRELER İ (LOAD CELL)   
2.2.1- Kantarda 8 adet 20 ton kapasiteli yük hücresi kullanılacaktır. 
2.2.2- Yük hücreleri yanal yüke %100 dayanıklı olacak, bu dayanım için gergi çubuğu, tampon vs. 
gibi tertibata ihtiyaç duymayacaktır. 
2.2.3- Yük hücreleri 1/3000 hassasiyette, C3 sınıfı ve OIML belgeli olacaktır. 
2.2.4- IP 68 koruma sınıfında DIN 40050 normlarına uygun su geçirmez olacaktır. 
2.2.5- Çıkış büyüklüğü 2 mV/V. Olacaktır. 
2.2.6- -40 ile +80°C arasında çalışabilecektir. Histerisiz ve nonlineerlik hatası % 0,03 ten büyük 
olmayacaktır. Düzeltilmiş sıcaklık bölgesi -10, +40°C olacaktır. 
2.2.7- Ağırlığı asgari 8kg olacaktır. 
2.2.8-4 damar kablolu olacak, kablosu ile birlikte imal edilmiş olacak ve tüm imalat testlerine 
kablosu ile birlikte girmiş olacaktır. 
2.2.9- Her yük hücresi için imalatçı tarafından tüm test sonuçlarındaki hata limitlerinin OIML 
3000d’ye uygun olduğunu gösteren hata grafiklerini kapsayan KALİBRASYON 
SERTİFİKALARI verilecektir. 
 



2.3- YÜK HÜCRESİ MONTAJ AKSESUARI 
2.3.1- Her yük hücresi için bir adet montaj aksesuarı kullanılacaktır. 
2.3.2- Kauçuk-çelik bir yapıya sahip ve kimyasal maddelere dayanıklı olacaktır. 
2.3.3- Taşıt kantarını düzensiz yüklere karşı koruyacak, olası eksen kaçıklıklarını düzeltecektir. 
2.3.4- Yük hücresini kaçak akımlardan koruyan topraklama kablosu olacaktır. 
 
2.4- BAĞLANTI KUTUSU 
2.4.1- Kantarda bir adet 8 giriş 1 çıkışlı bağlantı kutusu kullanılacaktır. 
2.4.2- Dış ortam şartlarına dayanıklı, alüminyum döküm kutulu, IP 66 koruma sınıfında olacaktır. 
2.4.3- Kantarın köşe ayarları, bağlantı kutusunun içindeki elektronik kart üzerindeki ayarlı 
dirençlerle yapılacaktır. 
 
2.5- TARTI TERM İNAL İ 
2.5.1- Tartı Terminali; ağırlık indikatörü, monitör ve klavyeden oluşacaktır. 
2.5.2-Tartı terminalinin 90/384/EEC direktiflerine uygunluğu Avrupa Birliğince onaylanmış, EU 
Type Approval belgesine sahip Notified Body Numaralı olacaktır. 
2.5.3- OIML uygunluk sertifikası olacaktır. 
2.5.4- Tartı terminalinin CE belgesi olacaktır. 
2.5.4- Kantarın genel kumandasını üstlenecek giren araca ait ağırlık bilgisini gösterecek ve 
alfanümerik tuş takımı ve monitör yardımıyla operatörün sistemle görüşmesini sağlayacaktır. 
2.5.5- Ekran renkli LCD ve Klavye 101 tuşlu Türkçe olacaktır. 
2.5.6- Ağırlık indikatörü en az 20mm. yüksekliğinde 6 dijit rakam ve kg. ibaresini taşıyacaktır. 
2.5.7- Terminale plaka no, şoför adı, mal cinsi gibi 8 ayrı başlık altında bilgiler girilebilecek ve 
100.000 araca ait giriş bilgisini hafızasında tutabilecektir. 
2.5.8- İkinci tartımda net ağırlığı otomatik olarak hesaplayıp ve bağlı yazıcıdan girilen bilgileri 
kapsayan bilet bastırabilecektir. 
2.5.9- Araçların kantara giriş - çıkış tarih ve saat bilgileri ile bilet seri numarasını otomatik olarak 
verecektir. Tartım yapan kantar operatörü sisteme şifre ile giriş yapacak ve adı bilete yazılacaktır. 
2.5.10- İlk tartımı yapılan araçlar, ikinci tartım için geldiğinde çıkış yapmamış araçlar listesinden 
çağrılacak, araç çıkışını yaptığında bu listeden silinecektir. 
2.5.11- Sabit Daralı Araç olarak giriş yapılanlar listeden silinmeyecek böylece her gelişinde ilk 
tartımını yapmak gerekmeyecektir. 
2.5.12- Brüt - dara - net sonuçları alınabilecektir. ( Aynı araca peş peşe üç tartım yapılabilecektir. ) 
2.5.13- Hazırlanan kantar programı İşletme Müdürlüğümüzden görüş alındıktan sonra 
yüklenecektir. Kantar programı kurulum dosyası CD ile Kurumumuza verilecektir. Kurulum 
dosyası bu kantarda kullanılacak bilgisayara kurulmak şartıyla süresiz çalışabilir özellikte 
olacaktır. 
2.5.14- Programın Rapor adımında istenilen tarih ve saat aralığı belirtilip oluşturulan filtrelere 
göre ayrıntılı ve genel bilgi dökümleri alınabilmelidir. 
2.5.15- Geçmiş tarihli bilgiler bilgisayara aktarılıp saklanabilmelidir. 
2.5.16- İndikatör toza, neme ve darbelere dayanıklı endüstri tipi metal kutulu IP 54 standardında 
olacaktır. 
2.5.17- Otomatik sıfırlama yapabilecektir. 
2.5.18- Otomatik sallantı detektörü olacak ve tartım kararlı bir değere ulaşıncaya kadar bilet 
basmayacaktır. 
2.5.19- Max. Çekerin üzerinde tartım yapmayacaktır. 
2.5.20- Harici Gösterge çıkışı olacaktır. Bu çıkış, göstergenin 100 m uzağa konulabileceği 
düşünülerek tasarlanmış olacaktır. 
2.5.21- -10 - +40o C arasında hatasız çalışacaktır. 
2.5.22- Tartı terminali yazıcı çıkışı olacaktır. 
2.5.23- Tuş kilidi özelliği ile yetkisiz kişilerin cihazın kullanımını önleme fonksiyonu olacaktır. 



2.5.24- Tartı terminali USB bağlantılı olmalı ve gerektiğinde seri çıkışı üzerinden başka bir 
bilgisayara bağlanabilmelidir. 
2.5.25- Sistemde, elektrik kesilmelerinde 10-15 dakika süre ile işlevini yürütebilecek kapasitede 
kesintisiz güç kaynağı bulunacaktır. 
 
2.6-  BİLGİSAYAR ÖZELL İKLER İ  
2.6.1- İşlemci : İntel Core İ5 2400 3.1 GHz. 
2.6.2- Hafıza : 4 GB  ( DDR 3 ) 
2.6.3- HDD Kapasite : 500 GB 
2.6.4- Ekran Kartı Hafızası : 1 GB ( Paylaşımsız hafıza olacak , tümleşik  olmayacak ) 
2.6.5- İşletim Sistemi : Windows 7 ( Home Basic  64 Bit  Türkçe ) 
2.6.6- Monitör : 19" LED 
2.6.7- Optik Sürücü : DVD ± RW 
2.6.8- Klavye 101 tuşlu Türkçe olacaktır. 
 
2.7- YAZICI 
2.7.1- Baskı metodu Dot Matrix, 9 iğne olacaktır. 
2.7.2- Yazıcı en az 80 kolon, hızı en az 300 karakter/sn kapasitede olacaktır. 
2.7.3- Yazıcı alfa nümerik olarak 1+3 nüsha form kağıda baskı yapacaktır. 
2.7.4- Bilet üzerinde bütün bilgiler Türkçe olacak ve istenecek bilgileri basacak özellikte olacaktır. 
2.7.5- Yazıcı sürekli ve tek tek kağıt beslemeli ve hata uyarı mesajlı olacaktır. 
2.7.6- Seri ve paralel çalışabilmelidir. 
 
2.8- TARTIM ODASI 
2.8.1- Tartım odası cihazların yerleştirilmesine ve rahat çalışmaya uygun hacimde yaklaşık olarak 
ölçüleri : Derinlik 2,2 x Genişlik 2,2 x Yükseklik 2,5 mt ebatlarında fiberglas malzemeden 
olacaktır. 
2.8.2- Kullanılan paneller çift cidarlı malzemeden olup, arasında poliüretan ile izole edilmiş 
olmalıdır. 
2.8.3- Camlar darbelere dayanıklı min.4 mm kalınlığında temper camdan yapılmış olacaktır. Kapı 
ve kapı karşısı sabit camlı, ön tarafı aşağı - yukarı oynar camlı olacaktır. 
2.8.4- Tartım odası TSEK ve ISO 9001-2000 uygunluk belgeli olacaktır. 
2.8.5- Tartım odasına ısıtma ve soğutma özellikli 9000 BTU split klima takılacaktır. 
2.8.6- Elektrik enerjisi tartım odasına kadar TTK’ca getirilecektir. 
 
3- GENEL HÜKÜMLER 
3.1- Yüklenici firma, kantar üreticisi olacak ve ISO 9001 kalite güvence sistemine sahip olacaktır. 
Kantara ait CE ve AT Uygunluk Belgeleri teklifle birlikte verilecektir. 
3.2- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.  
3.3- Katalog, broşür, teknik resimler ve ilgili dokümanlar tekliflere eklenecektir. 
3.4- Malzemelerin nakliyesi, montajı ve ilk çalıştırılması firma tarafından yapılacaktır. 
3.5- Kantarın ilk kontrol ve damga işlemleri 2009/23/AT direktiflerine uygun olarak firma 
tarafından yapılacaktır. 
3.6- Kantarın Avrupa Standartlarına uygun ve izlenebilir olduğunu belgeleyen “Kalibrasyon 
Sertifikası” verilecektir. 
3.7- Firma kantarın kullanımı ile ilgili yeterli bir süre eğitimi ücretsiz olarak verecektir. 
3.8- Kantarın kurulması için gerekli altyapı ve bütün inşaat işleri ihaleyi alan firma  tarafından 
yapılacaktır. 
3.9- Mevcut çukurlu tip kantarın sökülmesi ve buradaki çukurun doldurularak zeminin çukursuz 
tip kantarın kurulabileceği şekilde hazırlanması firma tarafından yerine getirilecektir. Bu işlemler 



için gerekli vinç ve sökülen kantarı taşımada kullanılacak araç Kurumumuz tarafından temin 
edilecektir.  
 
3.10- Kantarın yük hücreleri dahil olmak üzere tüm elektronik aksamı 2 yıl, mekanik aksamı ise 5 
yıl süre ile garantili olacaktır. 
3.11- Kantar garanti kapsamında oluşuna bakılmaksızın arıza durumunda firmaya Kurumumuzca 
haber verilecek ve firma en geç üç gün içinde arızaya müdahale edecektir. 
3.12 - Teslim edilmiş kantarlara ait referanslar tekliflere eklenecektir.  
3.13- Kantar, bütün parçaları monte edilmiş, servis hizmetleri yapılmış komple çalışmaya hazır 
halde teslim edilecektir.  
3.14- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi 
teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha 
iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer 
teklifler değerlendirilebilecektir. 
3.15- Fatura, aşağıdaki bilgilere gore düzenlenecektir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ DAİRESİ 
VERGİ 
NUMARASI 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS 859 006 4265 

 
4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
Kontrol, muayene ve kabul Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü ve Üzülmez Müessesesi elemanlarınca kantarın ilk çalıştırmasının yapılıp, kullanıcı 
eğitimi verildikten ve  3 gün uygun çalıştığı görüldükten sonra yapılacaktır. 
 
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Kantar 90 takvim günü içinde teslim 
edilmiş olacaktır. Fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Malzeme Adı Sipariş Miktarı 
(Adet) 

80 TONLUK ÇUKURSUZ TİP ELEKTRONİK TAŞIT 
KANTARI 
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