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LOCATELL İ MOBİL V İNCİNE (22T) MOMENT KONTROL VE YÜK EMN İYET 
SİSTEMİ TAKILMASI TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
 
1- AMAÇ:  TTK Üzülmez TİM Locatelli mobil vincine (22T) moment kontrol ve yük 
emniyet sistemi takılması. 
 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER: 
2.1- Display Ekranı 
2.1.1- Display ekranı en az 7” renkli, grafik ekran olacak olup 800x400 piksel çözünürlüğe 
sahip olacaktır. 
2.1.2- Grafik ekran çıkan bom kademesinin açılma yüzdelerini gösterecektir. 
2.1.3- Display ekranı IP 65 koruma sınıfına haiz oalcaktır. 
2.1.4- Display ekran çalışma sıcaklık aralığı ~(-20ºC ile +70ºC) aralığında olacaktır. 
2.1.5-  Display ekran operatör menüsü Türkçe olacaktır. 
2.1.6- Displayde kanca donanım sayısı, kanca limit ikazı, aşırı yük ikazı, by-pass pozisyonları 
grafik sembollerle gösterilecektir. 
2.1.7- Displayde kanca limit ikazı ve by-pass pozisyonları aktif durumda iken ekrandaki 
grafik semboller renk değiştirecektir. 
2.1.8- Dispaly hata tanımlama ekranı sayesinde tüm sensörlerden gelen analog veriler 
ekrandan kontrol edilebilecektir. 
2.1.9- Display içerisinde olay kaydedici (kara kutu) bulunacaktır. 
2.1.10- Arıza durumlarını tanımlayan veriler display ekranından okunacaktır. 
2.1.11- USB ve SD kart girişleri olacaktır. 
 
2.2- Kontrol Ünitesi 
2.2.1- IP65 koruma sınıfına haiz alüminyum döküm kutuda olacaktır. 
2.2.2- Programlanabilir en az 8 çıkış, 10 girişi olacaktır. 
2.2.3- Tüm giriş ve çıkışlar kısa devre, yüksek akım ve ters akım korumalı olacaktır. 
2.2.4- Kontrol ünitesinin çalışma sıcaklığı -40ºC ile +85ºC aralığında olacaktır. 
 
2.3- Açı ve Uzunluk Sensörü Kablo Tamburu 
2.3.1- Teleskop bom uzunluğunu ve açısını ölçecektir. 
2.3.2- Çalışma aralığı 0-17 mt aralığında olacaktır. 
2.3.3- IP 65 koruma sınıfına haiz olacaktır. 
2.3.4- Besleme voltajı 10…30 VDC arasında olacaktır. 
2.3.5- Çıkış sinyali Can-Bus olacaktır. 
2.3.6- Çalışma sıcaklık aralığı -20ºC ile +70ºC aralığında olacaktır. 
 
2.4- Loadcell Yük Sensörü 
2.4.1- Kancaya bağlı halat üzerindeki gerginliği kontrol ünitesine ileterek yük ağırlığını 
ölçecek. 
2.4.2- Çalışma kapasitesi 5 ton olacaktır. 
2.4.3- IP65 koruma sınıfına haiz olacaktır. 
2.4.4- Besleme voltajı 10-30 VDC olacaktır. 
2.4.5- Çalışma sıcaklık aralığı -20ºC ile +70ºC aralığında olacaktır. 
 
2.5- A2B Switch – Kanca Engelleme Şalteri 
2.5.1- Kanca bloğunun bom ucu ile çarpışmasını önleyecektir. (Vincin üzerindeki 
kullanılacaktır.) 



2.5.2- Kanca bloğu maksimum izin verilen pozisyona ulaştığı zaman karşı ağırlığın 
kaldırılması ile kontak açılacak ve A2B switch devreyi kesecektir. 
 
2.6- A2B Switch Ağırlı ğı 
2.6.1- A2B switch kablo ucuna zincir vasıtası ile bağlanacaktır. 
2.6.2- Ağırlığı yaklaşık 5 kg olacaktır. 
 
2.7- Kablo Makarası Kılavuzu 
2.7.1- Açı ve uzunluk sensörlü kablo tamburu üzerinde bulunan kablonun bom ucundaki A2B 
switch’e olan bağlantısını sağlayan ve kabloyu taşıyan kızaklardır. 
 
2.8- Sinyal İletici Elektrik Kablosu 
2.8.1- 4x0,75 veya 4x1,5 TTR ve kumanda kablosu özelliğinde olacaktır. 
 
2.9- Kesme Sistemi Revizyonu 
2.9.1- Vincin tehlikeli pozisyonlardaki hareketlerini kesmek ve sınırlandırmak için kurulacak 
hidrolik bir sistemdir. Moment kontrol sistemine uygun hale getirilecektir. 
 
2.10- Elektrik Dağıtıcı Ünite (slip-ring) Revizyonu 
2.10.1- Vincin elektriksel hareketlerine enerji veren ve kule dönüş merkezinde bulunan bir 
ünitedir. Slip-Ring adı verilen bu ünitenin içerisinde bulunan tüm kömürler değiştirilecektir. 
 
2.11- Sistem sesli ve görüntülü uyarı verecektir. 
 
2.12- Ekran ve açı uzunluk sensörü Can-Bus protokolü üzerinden haberleşecektir. 
 
2.13- Sistem bağlantısı veri akışı kablo ile olacaktır. 
 
2.14- Aşağıdaki veriler operatörün kolaylıkla okuyabileceği bir şekilde display 
ekranında gösterilecektir. 
2.14.1- Anlık yük ağırlığı 
2.14.2- İzin verilen maksimum yük miktarı 
2.14.3- Bom açısı 
2.14.4- Bom uzunluğu 
2.14.5- Radius (vincin merkezi ile yük merkezi arasındaki yatay uzaklık) 
2.14.6- Çalışma Modu 
2.14.7- Bom ucunun yerden yüksekliği  
 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL: 
3.1- TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
yetkili elemanları ve ilgili Şube Müdürlüğü personeli yapılan işleri her safhasında kontrol 
etmeye yetkili olacaktır. 
3.2- TTK yetkili elemanlarının tespit ettiği noksanlıklar firmaca yerine getirilecektir. 
 
 
4- GENEL HÜKÜMLER: 
4.1- Firma teklifinde teslim süresini belirtecektir. 
4.2- Firma işyerinde araçta doğabilecek her türlü hasardan firma sorumlu olacaktır. 
4.3- Araç üzerinde firmaca yapılan işler malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süre ile firma 
garantisi altında olacaktır. 
4.4- Araç çalışır halde TTK’ya teslim edilecektir. 
4.5- Tamirat esnasında sökülen (değiştirilen) malzemeler TTK’ya iade edilecektir. 



4.6- İş bitiminde firmaca yapılan işler ve değişen parçaları gösterir imzalı bir mektup TTK’ya 
verilecektir. 
4.7- Fatura kesim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
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