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TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 
ARMUTÇUK T. İ.M. MERKEZ İ GAZ İZLEME S İSTEMİ  

 TEKN İK ŞARTNAMES İ 
1. Amaç 
 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi (ARTİM)’de ocak 

havası, CH4, CO , H2S , O2 gibi ocak gazları ve diğer çevre parametreleri (hava basıncı, ortam 
sıcaklığı, hava hızı) ile havalandırma kapıları gibi tesisleri izlemek ve kayıt altına almak üzere 
sensörleri ile birlikte “Merkezi Gaz İzleme Sistemi (MGİS)” satın alınacaktır. 

ARTİM ocaklarında mevcut Merkezi Gaz İzleme Sistemi (MGİS), 2005 yılında İngiliz  Davis 
Derby firması tarafından yenilenmiştir.. Mevcut MGİS ile ilgili genel yapı Ek-1’de, yenilenecek 
sensörlerin konumlarını içeren planlar Ek-2, 3, 4, 5, 6 ve 7’de gösterilmiştir.  

 
2. Teknik Özellikler 
 
2.1.  Yerüstü Ekipmanı 
 
Yerüstü ekipmanı, merkez istasyon, bilgisayar sistemi, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı ve bağlantı 

elemanları ve yazılımdan oluşmaktadır. Yenilenecek ekipmanlar aşağıda tanımlanmıştır. 
 
2.1.1.  Merkez İstasyon  
 
2.1.1.1 ARTİM’de ara istasyonlar ve uç birimler ile ana bilgisayar ve terminaller arasında veri 

akışını sağlamak üzere bir adet merkez istasyon konumlandırılacaktır.  
2.1.1.2 Merkez istasyon ile ana bilgisayar arasında standart haberleşme protokollerinden biri 

kullanılacaktır. Haberleşme protokolü teklifte açıklanacaktır. 
2.1.1.3 Merkez istasyon ile yer altı ara istasyonlarının arasındaki her bir ring için sinyal nakil 

mesafesi en az 15 kilometre olmalıdır. Tekliflerde maksimum sinyal nakil mesafesi 
belirtilecektir. 

 
2.1.2.  Bilgisayar Sistemi (Bilgisayar ve Yazıcı) 
 
2.1.2.1 Bilgisayar sistemi ATX standartlarında ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanmış 

endüstriyel tip olmalıdır.  
2.1.2.2 Sistem, eşit özelliklerde ve eşzamanlı olarak birbirine yedeklik yapacak şekilde çalışan 2 

adet bilgisayardan oluşacaktır. 
2.1.2.3 Bilgisayarın merkezi işlemcisi (CPU) en az 3 GHz hızında ve Intel Core™2 Quad 4 

çekirdekli yada eşdeğeri modeli olmalıdır. 
2.1.2.4 Anakartın üzerinde en az 3 adet PCI slot olmalıdır. 
2.1.2.5 En az 4 GB DDR3 RAM olmalı ve 8 GB a kadar genişletilebilmelidir. 
2.1.2.6 Bilgisayarın sabit diski en az 2 adet 500 GB kapasitede olmalıdır. Sabit disklerden biri 

kasanın üzerinde bulunan çıkarılabilir disk kutusu içerisinde yer alacak ve yedekleme 
amaçlı kullanılacaktır. 

2.1.2.7 Bilgisayar içerisinde 1 adet DVD yazıcı bulunmalıdır. 
2.1.2.8 İşletim sistemi, Windows’un en son Türkçe sürümü olacak ve lisansı verilecektir. 
2.1.2.9 Bilgisayar sistemi ile birlikte 2 adet A3 renkli lazer yazıcı verilecektir. 
2.1.2.10 2 adet yedekli çalışan bilgisayarın ekranları LCD ve en az 24” olacaktır. Ayrıca duvara 

monte edilmek üzere 2 adet 40’’ ve 1 adet 60”  LED ekran teklife dahil edilecektir. Scada 
sistemi aynı anda 24’’ ve  40’’ ekranlarda görülecektir. 60” LED ekranda tüm ocak planı 
perspektif olarak yer alacak, sensör değerleri anlık olarak izlenecek ve sensör alarm 
durumları görsel(renk durumları)-sesli olarak bu plan üzerinde görülecektir. 
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2.1.3.  Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) 
 

Merkezi İzleme ve Kontrol Sisteminin bulunduğu izleme odasındaki teçhizatın (merkez 
istasyon, bilgisayarlar ve yazıcı) en az 8 saat süre ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden çalışmasını 
sağlayacak kapasitede Kesintisiz Güç Kaynağı kullanılacaktır. Kesintisiz Güç Kaynağı aşağıdaki 
özelliklerde olacaktır: 
 
2.1.3.1 On-line sistem, 
2.1.3.2 Giriş Gerilimi : 220 V (+/- % 25), Çıkış Gerilimi : 220 V  (+/- % 1) 
2.1.3.3 Giriş Frekansı : 50 Hz ± % 10,  Çıkış Frekansı  :  50 Hz ± % 0.1 
2.1.3.4 Çıkış Gerilimi ve Frekansı, Şebeke Gerilimi, Akü Voltajı, Yük Seviyesi, Cihaz İç Isısı, 

Kalan Süre KGK üzerindeki LCD ekrandan izlenebilecektir. 
2.1.3.5 Giriş Koruması: Aşırı Akım Termik Sigorta, Aşırı Gerilim ve EMI-RFI Filtre  
2.1.3.6 Çıkış Koruması: Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Isı ve Aşırı Gerilim 
2.1.3.7 Akü Tipi  : Tam Kapalı, Bakımsız, Kuru Tip KGK aküsü 
2.1.3.8 KGK denetim yazılımı, Bilgisayar sistemlerinde çalışan işletim sistemine uyumlu 

olacaktır. İlgili yazılımlar, kurulacak sisteme yüklenecektir. 
 

2.1.4.  Bağlantı Ekipmanı 
 

2.1.4.1 ARTİM’deki yerüstü teçhizatın bağlantısı için gerekli kablo, hub, switch, modem, adaptör, 
vd.  malzemeler firma tarafından karşılanacaktır. 

2.1.4.2 İdarede kullanılmakta olan TCP / IP network (LAN) ile uyumlu bir yapı oluşturulacak ve 
izin verilen her hangi bir noktadan Sunucuya erişilebilecektir. 

2.1.4.3 Yerüstü merkezi izleme teçhizatı ile yeraltı ara istasyonları arasında kontrolsüz akımları 
engelleyecek emniyet bariyeri bulunacaktır. 

 
2.1.5.  Yazılım 

 
2.1.5.1 Yazılım üreticinin en son versiyonu olacak ve sisteme yeni parametre ilavesine imkan 

tanıyacak şekilde geliştirme yazılımını (Development  Software) da içerecektir. 
2.1.5.2 Yazılım, bilgisayar sistemi ile verilecek en son sürüm Windows işletim sistemi altında 

sorunsuz çalışmalıdır.  
2.1.5.3 Yazılım uluslararası tanınmış bir marka olmalı, garanti süresi ve sonrasında yazılım teknik 

desteğinin nasıl sağlanacağı açıklanmalıdır. 
2.1.5.4 Yazılım açık sistem olmalı, gerektiğinde üzerine modül eklenebilmelidir. 
2.1.5.5 Yazılım, Kurumumuzda kullanılan Oracle programları ile uyumlu olmalı ve Ek-9’da 

gösterilen veri yapısına uygun olarak değerler kullanılan yazılıma aktarılmalıdır. 
2.1.5.6 Alarm seviyeleri yükselmelerinde sesli ve ışıklı ikaz verecektir. Yazılım, kullanılan 

sensörlerin alarm seviyelerinin belli aralıklarda Kurumumuzca esnek bir şekilde 
ayarlanabilmesine izin vermelidir. (Örneğin metan gazı için birinci alarm seviyesi % 1,5, 
ikinci alarm seviyesi % 2; karbonmonoksit gazı için birinci alarm seviyesi 15 ppm, ikinci 
alarm seviyesi 25 ppm, vb. gibi). Birinci alarm seviyesinde ışıklı ve sesli ikaz, ikinci alarm 
seviyesinde daha farklı bir ton veya ses seviyesinde sesli ve ışıklı ikaz olacaktır. 

2.1.5.7 Her bir sensörün o andaki değeri, sensörün çözünürlük seviyesinde, kurulacak bilgisayar 
sistemi ve mevcut network üzerinden yetki verilen terminal ekranlarından izlenebilecektir.   

2.1.5.8 Yazılım, farklı skaladaki ölçümleri gösterebilecek ve arşivleyebilecektir. Arşivleme, 
ölçümlere ilişkin zaman, değer, sensör vb. bilgilerini en az 5 yıl süre ile koruyacaktır. 
Arşivden dönüş yapıldığında sensörlere tüm bilgileriyle ulaşılabilecektir.  

2.1.5.9 Her bir sensör için geçmişe dönük en az bir ay süreli istatistiksel bilgi alınabilecektir. 
Ayrıca, tüm sensörlerin veya seçilen sensörlerin saat başı ölçüm değerleri günlük olarak 
raporlanabilmelidir. 
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2.1.5.10 Yazılım, ocak planlarının ve sensör yerlerinin kullanıcı tarafından kolayca 
değiştirilebilmesini sağlamalıdır. Belli bir bölgenin stop edilmesi veya çalıştırılmasına 
imkan vermelidir. 

2.1.5.11 Ekranda görünen sensörler, ocak imalat planı üzerinden izlenebilmeli, yanında numaraları ve 
konumları okunabilmeli ve gerektiğinde değiştirilebilmelidir. Değerlerin grafik olarak çıktısı 
alınabilmelidir. 

2.1.5.12 Kullanılmayan veya arızalı sensörler, geçici olarak iptal edilebilir olmalıdır. Geçici olarak 
iptal edilmiş sensörler, ekranda devre dışı olduğunu belirleyen bir işaret ve renkle 
görünmelidir. 

2.1.5.13 Program, yer altında istenen bir noktanın ya da bir bölgenin enerjisini kesmeye izin 
vermelidir. 

2.1.5.14 Yaz saati / kış saati uygulamaları programdan seçilebilmelidir. 
2.1.5.15 Program izlenen makinelerin çalışma ve stop olması durumuyla ilgili bilgilerin ve 

istatistiklerin alınmasına imkan verecek yapıda olmalıdır. 
2.1.5.16 Yazılım menüleri, raporlama ve dosya organizasyonu ile kullanılan disk alanı açıklanacaktır. 

Menüler Türkçe olarak yapılandırılacaktır.  
2.1.5.17 Sistemin kuruluşunda tanımlanmamış olsa bile yeni tip sensörler parametrik şekilde 

eklenebilecektir. Bu işlem eğitim gören TTK personelince sağlanabilecektir. 
2.1.5.18 Orijinal yükleme seti (2 sunucu bilgisayar ve en az 3 izleme terminali için) lisanslarıyla 

birlikte verilecektir. 
 

2.2.  Yeraltı Ekipmanı 
      
     Yeraltı ekipmanı, sensörler, ara istasyonlar ve veri iletişim kablolarından oluşmaktadır. 
Yenilenecek ve mevcut ekipmanlar aşağıda tanımlanmıştır.   

 
2.2.1.  CH4 Sensörü 

 
2.2.1.1 Gaz ölçüm aralığı hacimsel olarak % 0 ile %100 arasında olmalıdır.  
2.2.1.2 Yüksek gaz oranına maruz kaldığında tekrar kalibrasyon ihtiyacı olmamalıdır. 
2.2.1.3 Periyodik kalibrasyon süresi en az 6 (altı) ay olmalıdır. 
2.2.1.4 Sensörün ölçtüğü gaz oranı üzerindeki ekranından okunabilmelidir.  
2.2.1.5 Sensör kalibrasyon ayarı sensör üzerinden yapılabilmelidir. Bu amaçla ayrı bir ünite 

kullanılacaksa, teklif fiyatına dahil edilecektir. Röle çıkışları, alarm ayarları vb. tüm ayarlar 
sensör üzerinde veya ara istasyonda olmalı, bu ayarlara yetkisiz erişim (şifreli veya özel 
anahtarla) önlenmelidir. 

2.2.1.6 Ölçüm çözünürlüğü % 4’e kadar en fazla 0.1; % 4’den % 100’e kadar en fazla 0.5 olmalıdır. 
(Sensör üzerinden % 4’e kadar olan gaz oranı % 0.1’lik adımlarla, % 4’den % 100’e kadar 
% 0.5’lik adımlarla okunabilmelidir. Örneğin, % 4’e kadar  % 0.1, 0.2, 0.3, ......... 3.9, 4.0; % 
4’den itibaren  % 4.5, 5, 5.5, 6.0,  ...........99.0 şeklinde gaz oranı sensör üzerinden 
okunabilmelidir). Sensörün bu maddede istenen özelliği sağladığı, teklifle birlikte sunulacak 
numune bir sensör ile Kurumumuzca test edilecektir. 

2.2.1.7 Sensörlerin alarm limitleri iki kademeli (örneğin, 1. alarm seviyesi % 1,5 ve 2. alarm 
seviyesi % 2) olarak ara istasyon ya da sensör üzerinden istenen değerlerde ayarlanabilir 
olmalıdır. 

2.2.1.8 Sensör üzerinde eşik değerlerin aşıldığını belirten ışıklı ve sesli uyarı olmalıdır. Işıklı uyarı, 
ocak şartlarında rahatça fark edilebilen kırmızı LED olmalıdır. Sesli uyarı ise en az 90 dB 
olmalıdır. 

2.2.1.9 Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır.  
2.2.1.10 Sensörler akım çıkışlı olacaktır. Çıkış sinyali istenilen değerlerde simüle edilerek test 

edilebilmelidir. 
2.2.1.11 CH4 sensörü 52 adet teklif edilecektir. 
2.2.1.12 CH4 sensörlerinin kalibrasyon ekipmanları (kalibrasyon kiti; yazılımı, donanımı vb.)  en az 

üç takım olarak teklif fiyatına dahil edilecektir. 
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2.2.2. CO Sensörü 
 
2.2.2.1 Lineer ölçüm aralığı 0-500 ppm olmalıdır. 
2.2.2.2 Sensörün ölçtüğü gaz oranı üzerindeki ekranından okunabilmelidir.  
2.2.2.3 Sensör kalibrasyon ayarı sensör üzerinden yapılabilmelidir. Bu amaçla ayrı bir ünite 

kullanılacaksa, teklif fiyatına dahil edilecektir. Röle çıkışları, alarm ayarları vb. tüm ayarlar 
sensör üzerinde veya ara istasyonda olmalı, bu ayarlara yetkisiz erişim (şifreli veya özel 
anahtarla) önlenmelidir. 

2.2.2.4 Sensörlerin alarm limitleri iki kademeli olarak ara istasyon ya da sensör üzerinden  istenen 
değerlerde ayarlanabilir olmalıdır.  

2.2.2.5 Sensör üzerinde eşik değerlerin aşıldığını belirten ışıklı ve sesli uyarı olmalıdır. 
2.2.2.6 Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
2.2.2.7 Sensörler akım çıkışlı olacaktır. Çıkış sinyali istenilen değerlerde simüle edilerek test 

edilebilmelidir. 
2.2.2.8 CO sensörü 52 adet teklif edilecektir. 
2.2.2.9 CO sensörlerinin kalibrasyon ekipmanları (kalibrasyon kiti; yazılımı, donanımı vb.) en az üç 

takım olarak teklif fiyatına dahil edilecektir. 

2.2.3. Hava Hızı Sensörü 
 
2.2.3.1 Ölçüm aralığı 0.5 – 12 m/sn olmalıdır. 
2.2.3.2 Sensörün ölçtüğü değer üzerindeki ekranından okunabilmelidir.  
2.2.3.3 Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
2.2.3.4 Sensörler akım çıkışlı olacaktır. Çıkış sinyali istenilen değerlerde simüle edilerek test 

edilebilmelidir. 
2.2.3.5 Hava hızı sensörü 52 adet teklif edilecektir. 

2.2.4. Hava Basıncı Sensörü 
 
2.2.4.1 Sensörün ölçtüğü değer üzerindeki ekranından okunabilmelidir.  
2.2.4.2 Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
2.2.4.3 Sensörler akım çıkışlı olacaktır. 
2.2.4.4 Hava basıncı sensörü 5 adet teklif edilecektir. 
2.2.4.5 Hava basıncı sensörü 0 – 10 bar aralığında ölçüm yapabilecektir ve yer altında kullanılan 

basınçlı hava borularına monte edilecektir. 

2.2.5. Ortam Sıcaklık Sensörü 
 

2.2.5.1 Lineer ölçüm aralığı 0 ºC … +50 ºC  olmalıdır. 
2.2.5.2 Sensör üzerinde aydınlatmalı LCD veya Led ekran olmalı ve ortamdaki yerel hava basıncını 

gösterebilmelidir. 
2.2.5.3 Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
2.2.5.4 Sensörler akım çıkışlı olacaktır. 
2.2.5.5 Ortam sıcaklık sensörü 42 adet teklif edilecektir. 

2.2.6. Oksijen(O2) Sensörü 
 
2.2.6.1 Gaz ölçüm aralığı hacimsel olarak % 0 ile % 25 arasında olmalıdır.  
2.2.6.2 Sensörün ölçtüğü gaz oranı üzerindeki ekranından okunabilmelidir.  
2.2.6.3 Sensör kalibrasyon ayarı sensör üzerinden yapılabilmelidir. Bu amaçla ayrı bir ünite 

kullanılacaksa, teklif fiyatına dahil edilecektir. Röle çıkışları, alarm ayarları vb. tüm ayarlar 
sensör üzerinde veya ara istasyonda olmalı, bu ayarlara yetkisiz erişim (şifreli veya özel 
anahtarla) önlenmelidir. 

2.2.6.4 Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
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2.2.6.5 Sensör üzerinde eşik değerlerin aşıldığını belirten ışıklı ve sesli uyarı olmalıdır. 
2.2.6.6 Sensörler  akım çıkışlı olacaktır. 
2.2.6.7 Oksijen sensörü 48 adet teklif edilecektir. 
2.2.6.8 Oksijen sensörlerinin kalibrasyon ekipmanları (kalibrasyon kiti; yazılımı, donanımı vb.) en 

az üç takım olarak teklif fiyatına dahil edilecektir. 
 
2.2.7.       Hidrojen Sülfür(H2S) Sensörü 
 
2.2.7.1 Lineer ölçüm aralığı 0-100 ppm olmalıdır. 
2.2.7.2 Sensörün ölçtüğü gaz oranı üzerindeki ekranından okunabilmelidir.  
2.2.7.3 Sensör kalibrasyon ayarı sensör üzerinden yapılabilmelidir. Bu amaçla ayrı bir ünite 

kullanılacaksa, teklif fiyatına dahil edilecektir. Röle çıkışları, alarm ayarları vb. tüm ayarlar 
sensör üzerinde veya ara istasyonda olmalı, bu ayarlara yetkisiz erişim (şifreli veya özel 
anahtarla) önlenmelidir. 

2.2.7.4 Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
2.2.7.5 Sensör üzerinde eşik değerlerin aşıldığını belirten ışıklı ve sesli uyarı olmalıdır. 
2.2.7.6 Sensörler akım çıkışlı olacaktır. 
2.2.7.7 Hidrojen sülfür sensörü 48 adet teklif edilecektir. 
2.2.7.8 Hidrojen sülfür sensörlerinin kalibrasyon ekipmanları (kalibrasyon kiti; yazılımı, donanımı 

vb.) en az üç takım olarak teklif fiyatına dahil edilecektir. 
 
2.2.8.       Karbondioksit(CO2) Sensörü 
 
2.2.8.1 Gaz ölçüm aralığı hacimsel olarak % 0 ile % 100 arasında olmalıdır.  
2.2.8.2 Sensörün ölçtüğü gaz oranı üzerindeki ekranından okunabilmelidir.  
2.2.8.3 Sensör kalibrasyon ayarı sensör üzerinden yapılabilmelidir. Bu amaçla ayrı bir ünite 

kullanılacaksa, teklif fiyatına dahil edilecektir. Röle çıkışları, alarm ayarları vb. tüm ayarlar 
sensör üzerinde veya ara istasyonda olmalı, bu ayarlara yetkisiz erişim (şifreli veya özel 
anahtarla) önlenmelidir. 

2.2.8.4 Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
2.2.8.5 Sensör üzerinde eşik değerlerin aşıldığını belirten ışıklı ve sesli uyarı olmalıdır. 
2.2.8.6 Sensörler akım çıkışlı olacaktır. 
2.2.8.7 Karbondioksit sensörü 5 adet teklif edilecektir. 
2.2.8.8 Karbondioksit sensörlerinin kalibrasyon ekipmanları (kalibrasyon kiti; yazılımı, donanımı 

vb.) en az üç takım olarak teklif fiyatına dahil edilecektir. 
 
2.2.9.       Vibrasyon Sensörü 
 
2.2.9.1  Vibrasyon sensörleri yer altında kullanılan pervane ve tulumba motorlarının mevcut 

durumlarını (çalışıp-çalışmadığı) yer üstü gaz izleme odasından takip etmek amacıyla 
kullanılacaktır. 

2.2.9.2   Sensör ölçüm aralığı 0-100 mm/s olmalıdır.  
2.2.9.3   Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
2.2.9.4   Vibrasyon sensörü 5 adet teklif edilecektir. 
2.2.9.5   Sensörler akım çıkışlı olacaktır. 
 
2.2.10.     Su Seviye Sensörü 
 
2.2.10.1. Sensörler ana kat galerilerindeki su havuzlarındaki su seviyesini ölçmek için kullanılacaktır. 
2.2.10.2. Sensör su seviye ölçüm aralığı 0-10 metre olmalıdır. 
2.2.10.3. Sensör muhafazasının koruma seviyesi en az IP54 olmalıdır. 
2.2.10.4. Su seviye sensörü 3 adet teklif edilecektir. 
2.2.10.5. Sensörler akım çıkışlı olacaktır. 
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2.2.11.     Ara İstasyonlar 
      
2.2.11.1 Sensörlerin besleme gerilimlerini stabil olarak verebilmelidir. 
2.2.11.2 Güç kaynağının şarj durumu, giriş ve çıkış gerilim durumu, aşırı yük, akü devrede gibi 

bilgileri izlenebilmelidir. 
2.2.11.3 Ara istasyon modüler yapıda olacaktır. Analog ve sayısal giriş/çıkış modüllerin sayısı isteğe 

bağlı olarak değiştirilebilecektir. Ayrıca ara istasyonlarda dijital giriş modülü bulunmalıdır. 
2.2.11.4 Ara istasyon mikroişlemci kontrollü olacak ve buna bağlı olarak çalışan yazılım üzerinde 

değişiklik yapılabilecektir. 
2.2.11.5 Ara istasyonlar adreslenebilir yapıda olacak ve birbirleri arasında seri bağlanabilecektir.   
2.2.11.6 En az 4 adet kontrol (röle) çıkışı olacaktır. Ara istasyonların toplam röle çıkışı sayısı en az 

CH4 sensör sayısı kadar (52 adet) olmalıdır. Bu röle çıkışları gerektiğinde elektrik 
şebekesini kesiciden açtırmak (enerjisini kesmek) için kullanılacaktır. 

2.2.11.7 Ara istasyonlar gerekli enerjilerini yeraltında bulundukları yerden alacaklardır. Bu durumda 
AlSz güç ünitesi, kablo başlığı vs. gibi aletler de ara istasyonlarla birlikte teklif edilecektir. 
Güç ünitesi 220 V AC (faz-faz), 50 Hz girişine müsait olacaktır. Mevcut ara istasyonlar 2x4 
mm2 MGM 109 tip aydınlatma kablosu ile beslenmektedir. 

2.2.11.8 Ara istasyonlar 20x1.5 mm2, 7x1.5 mm2 ve 4x1.5 mm2 MGM 110 standardında kablo giriş 
glandlerine sahip olacaktır.  

2.2.11.9 Ara istasyon ve sensörler arası sinyal erişim mesafesi en az 1 km olmalıdır. 
2.2.11.10 Ara istasyonun kendi hata denetim sistemi olmalı ve bu hataları otomatik olarak 

yerüstündeki kullanıcı ekranından izlenecek şekilde aktarabilmelidir. 
2.2.11.11 Ara istasyon; kendisine bağlı herhangi bir sensörde oluşabilecek arıza durumunda, diğer 

sensörlerle birlikte etkilenmeden çalışmaya devam edecek yapıda olacaktır.  
2.2.11.12 Enerji kesilmelerinde devreye girmek üzere şarj olabilen batarya ve şarj durumunu otomatik 

olarak denetleyebilen bir güç kaynağı olmalı; bu güç kaynağı ara istasyonla birlikte bağlı 
sensörleri en az 8 saat besleyebilmelidir. Ayrıca enerji kesilmesi veya herhangi bir koşulda 
ara istasyonun bataryadan beslenmesi durumunda, yer üstü gaz izleme odasında bulunan 
scada sisteminden ara istasyonun bataryadan beslendiğini gösteren durum 
gözlemlenebilmelidir.   

2.2.11.13 Sensörlerden gelen gaz konsantrasyonu bilgisi limit aşım değerlerine ulaştığında elektrik 
şebekesini kesiciden açtırmak için röle çıkışı verebilmelidir. Kesicinin devre dışı olduğu 
yerüstündeki kullanıcı izleme ekranından da görülebilmelidir. Ara istasyonun kendinden 
emniyetli röle çıkışları ile işyerlerinde mevcut Alevsızdırmaz devre kesici arasında bağlantı 
için gerekli Ex-i / Ex-d aparat CH4 sensör sayısı kadar verilecektir. 

2.2.11.14 Ara istasyon CH4, CO, hava hızı, hava kapısı açık/kapalı sensörü, sıcaklık, basınç, nem, su 
seviyesi, vibrasyon gibi sensörlerden aldığı bilgiyi yerüstündeki izleme merkezine anında 
gönderebilmeli ve bu bilgiler SCADA programından izlenebilmelidir.  

2.2.11.15 Mevcut ara istasyonlar ve sensörler ekli çizimlerde gösterilmiş ve mesafeleri verilmiştir. 
Teklifçi firmanın ekli çizimde gösterilen ara istasyon noktalarına göre ara istasyonlarını 
yerleştirmesi Kurumumuz tercihidir. Teklifçi firma ekli noktaların haricinde ara istasyon 
yerleşimi yapacak ise ihaleden önce Kurumumuz yetkilileri ile mutabakat sağlayacaktır. 
Önerilen sisteme ilişkin ara istasyon sayısı, her bir ara istasyona bağlı sensör tip ve 
miktarları ile mesafeleri içeren şematik çizim teklif ile birlikte verilecektir. 

2.2.11.16 Ara istasyonlar seri olarak merkez istasyona bağlanacaktır.  
2.2.11.17 Ara istasyon sayısı, Ek-2, 3, 4, 5 ve 6’daki kat planlarında gösterilen değiştirilecek ya da 

yeni eklenecek sensör yerlerine göre tüm sensörleri işletmeye alabilecek miktarda teklif 
edilecektir. 

2.2.11.18 Hem ara istasyon hem de sensörler olarak sistem genişletilmeye müsait olacaktır. 
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2.2.12.     Bağlantı Kabloları 
 
2.2.12.1  Mevcut kablolar 20x1.5 mm2, 7x1.5 mm2, 4x1.5 mm2 veya 2x1.5 mm2 kesitli ocak 

şartlarında kullanıma uygun, zırhlı, MGM 110/1984 standardına göre imal edilmiş 
kablolardır. 

2.2.12.2   Ara istasyonlar ile sensör grupları arasındaki mevcut kablolar, kurulacak yeni sistemle 
kullanılmaya devam edilecektir. 

2.2.12.3   Mevcut kabloların bir bölümünün yenilenmesi ve/veya yeni sistemlere bağlantı için 
gerekebilecek her türlü ilave kablo, adaptör, konnektör, vb. tüm malzemeler sipariş tutarına 
dahil olacak ve Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

2.2.12.4  Yer üstü gaz izleme istasyonu ile ara istasyonlar arası kablo mesafesi EK-8 deki çizimde 
belirtilmiş olup, firmalar mevcut kablo altyapısını yerinde inceleyecek ve uygun görülmesi 
durumunda mevcut kablo kullanılacaktır. Firmalar inceleme sonucuna göre mevcut bakır 
kablo yerine farklı bir kablo çeşidini de teklif edebilecektir.  

 
3.    Eğitim 

 
3.1. Yüklenici, İdarenin konuyla ilgili en az 6 personelini sistemin kurulması ve işletilmesi, 

program yükleme ve versiyon yenileme ile programların kullanılması konularında en az 2 
hafta süre ile ücretsiz olarak eğitecektir. Eğitim sonunda katılımcılara, yukarıda belirtilen 
hususlarda yeterlilik kazandıklarına ilişkin katılım sertifikası verilecektir. Eğitimin yetersiz 
olduğu görüldüğünde, Yüklenici tarafından ücretsiz olarak ilave eğitim verilecektir. 

3.2. Eğitim Türkçe olarak ve sistemlerin kurulduğu yerde yapılacaktır. 
 

4.  Genel Hükümler 
 

4.1. Teklif edilen tüm teçhizatla işletim sistemi ve uygulama yazılımlarının sensörler ve 
kablolama altyapısı (yenilenmesi durumunda yeni kablolama altyapısı) ile uyumlu çalışacağı 
taahhüt edilecektir. 

4.2. Firma tarafından teklif edilen ve yeraltında kullanılacak kablolar MGM standardında olacak, 
patlayıcı gaz ve toz içeren madenlerde kullanıma uygunluk belgeleri teklifle birlikte 
verilecektir. GRUP-I metan içeren madenlerde kullanıma uygun ATEX sertifikalı kablo ek 
malzemeleri (buat, vb.) teklife dahil olacaktır. MGM Standartlarında yer almayan kablo 
tipleri için Kurumumuz ALSz Test İstasyonu Şube Müdürlüğü yada Avrupa 
Konseyince onaylanmış bir kurulu şça tanzim edilmiş, kabloların Grup I (metan) 
madenlerine uygunluğunu gösteren test belgeleri, İdari şartnamenin 7.3. maddesine 
uygun olarak teklifle birlikte sunulacaktır.  

4.3. Kullanılacak sistemler genişlemeye uygun yapıda olacak ve sistemlerin tümü, ileride 
yapılacak olan genişlemelerde tam destek sağlayacaktır. 

4.4. Kullanılacak sistemde sinyal kabloları üzerinde oluşacak elektromanyetik gürültü ve 
elektriksel yüklere karşı önlem alınmış olacak, sistemin bu sebeplerle zarar görmesi 
önlenecek ve kararlı çalışması sağlanacaktır. 

4.5. Sinyallerin uzun mesafelere ulaştırılmasında zayıflamasını engelleyecek önlemler 
alınmalıdır. 

4.6. Merkezi gaz izleme sistemi anahtar teslimi olarak yapılacaktır. Montaj ve kurulum 
esnasında TTK personeli destek verecektir. 

4.7. Bilgisayar sistemi uluslararası, bilinen ve Türkiye’de temsilcisi olan bir marka olarak teklif 
edilecek ve garanti süresi içerisinde gerekli olabilecek servis hizmetinin bedelsiz olarak 
temini Türkiye temsilcisi firma tarafından teyit edilecektir. 

4.8. Tüm teçhizatın teslim süresi 120 takvim günüdür. Firmalar teklifleri ile birlikte yapılacak 
işlerle ilgili termin planı verecektir. Tüm teçhizatın teslim süresi terminde belirtilecektir. 
Malzemelerin TTK işyerlerine dağıtılmasından sonra, firma sistemlerin montajı ve devreye 
alma işlemleri için davet edilecektir. Montaj ve devreye alma daveti tarihinden itibaren 
firma 60 takvim günü içinde tüm sistemi çalışır durumda ve eksiksiz olarak Kurumumuza 
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teslim edecektir. Firmalar teslim süresi ile ilgili alternatif teklifte bulunabilirler, ancak bu 
durumu değerlendirmeye alıp almamakta Kurumumuz tamamen serbesttir. 

4.9. İstekli firmalar, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde sistemlerin kurulacağı yeri 
görebileceklerdir. 

4.10. Sistemde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince 
onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 
uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan ATEX sertifikaları teklifle 
birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa 
Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir 
belge (Quality Assurance Notification – QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun 
resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik 
teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex 
sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden 
doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. 
Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının 
geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

4.11. Kablolar MGM-110 standardında veya eşdeğeri olacak, patlayıcı gaz ve toz içeren 
madenlerde kullanıma uygunluk belgeleri teklifle birlikte verilecektir.  

4.12. Süpervizörlük hizmeti ile bu şartnamede tanımlanan ve ayrıca sistemin işletmeye 
alınabilmesi için gerekli tüm yerüstü - yeraltı ekipmanları oluşturan bileşenlerin fiyatları ve 
miktarları ayrıntılı olarak belirtilecektir. Bu bilgiler aşağıdaki formatta listelenecektir: 

 
Sıra No İş/Malzeme Adı  Birim Fiyat  Miktar   Tutarı 
 
1 Süpervizörlük (Kurma ve Devreye Alma)     ............... 
 
2       Yerüstü Ekipmanı 
2.1 Merkez İstasyon  ................  1 Adet  ............... 
2.2 Bilgisayar   ................  2 Adet  ............... 
2.3 A3 Renkli Lazer Yazıcı ................  2 Adet  ............... 
2.4 Kesintisiz Güç Kaynağı ................  1 Adet  ............... 
2.5 Yazılım   ................  1 Adet  ............... 
2.6 40’’ LED Ekran                   …………      2 Adet            .………... 
2.7 60’’ LED Ekran                   …………       1 Adet            .………... 
............ .......................   ................  ...........  ................ 
............ .......................   ................  ...........  ................ 
3 Yeraltı Ekipmanı 
3.1 CH4 Sensörü   ................  52 Adet ............... 
3.2 CO Sensörü   ................  52 Adet ............... 
3.3 Hava Hızı Sensörü  ................  52 Adet ............... 
3.4 Hava Basıncı Sensörü  ................  5 Adet  ............... 
3.5 Ortam Sıcaklık Sensörü ................  42 Adet ............... 
3.6 Oksijen(O2) Sensörü  ................  48 Adet ............... 
3.7 Hidrojen Sülfür Sensörü ................  48 Adet ............... 
3.8 Karbondioksit Sensörü ................  5 Adet             ............... 
3.9 Vibrasyon Sensörü             ................  5 Adet             ............... 
3.10 Su Seviye Sensörü             ................  3 Adet             ............... 
3.11 Ara İstasyon   ................  ...........  ............... 
............ .......................   ................  ...........  ............... 
............ .......................   ................  ...........  ............... 
 

4.13. Tüm yerüstü teçhizatı, 220 V (+/- % 10) ve 50 Hz şehir şebekesinde sorunsuz 
çalışabilmelidir. 
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4.14. Sistemde kullanılacak teçhizat üreticinin kullandığı en son teknoloji, iyi kalite ve yeni 
olacaktır. 

4.15. Aynı malzemeler birbirleriyle değiştirilebilir ve eşdeğer olacaktır. 
4.16. Tekliflerde, MGİS’nde kullanılacak ve 4.11 maddesi gereği listelenen her kalem 

malzemenin markası, modeli, üreticisi, orijini, ürün belge/sertifika no’ları belirtilecektir. Bu 
bilgiler aşağıdaki formatta listelenecektir: 

 
 

S. No Malzeme Adı        Marka/Model Üretici/Orijin Ülke   CE – ATEX Belge No’ları 
........        ...................         ................   ....................    …................................ 

 
4.17. Teklif edilen her bir kalem malzeme için en az 2 takım tanıtıcı katalog teklifle birlikte 

verilecektir. 
4.18. Firmalar 2 yıllık yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. Bu listede malzeme adı, katalog no, 

miktar, birim fiyat ve toplam tutar yer alacaktır. Kazanan teklif sahibi ile sözleşme 
yapılmadan önce Kurumumuzca yedek parçaların nihai listesi düzenlenerek tutarı sözleşme 
fiyatına eklenecektir. 

4.19. Teklif edilen teçhizatlar için 10 yıl süreyle yedek parça temin garantisi verilecektir. 
4.20. Sistemlerin firma tarafından çalışır durumda Kurumumuza teslim edilmesini müteakiben 

kusursuz olarak çalıştığının görülmesi ile 60 takvim günü sonunda geçici kabulü 
yapılacaktır. Geçici kabulü müteakip sistemlerin 2 yıl süre ile kusursuz çalıştığı görüldükten 
sonra kesin kabulü yapılacaktır. 

4.21. Bilgisayar sistemleri, Merkez İstasyon, Ara istasyonlar, Sensörler, Yazıcı,  Kesintisiz Güç 
Kaynağı ve yazılımlar en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti süreleri, geçici kabul tarihinden 
itibaren başlayacaktır. Arıza nedeniyle çalışmayan teçhizatların garanti sürelerine, devre dışı 
kaldıkları süre ilave edilecektir. 

4.22. Garanti süresince gerekli teknik destek firmanın sorumluluğunda ve bedelsiz olacaktır. 
4.23. Garanti süresinden sonraki destek, firmaca eğitilmi ş TTK personelince yürütülecektir. 

Firmalar, eğitim alan TTK personelinin sistemlerin teknik desteğini sağlayacak kapasitede 
olacağını sertifikalandırarak teyit edecektir. Ayrıca, garanti süresi sonunda oluşabilecek 
arızalar için diğer destek koşulları (modem, günlük servis ücreti,  periyodik bakım 
anlaşması, vb. gibi)  açıklanacaktır. 

4.24. İhaleyi üstlenen firma aşağıda listelenen dokümanları 6’şar takım Türkçe ve İngilizce olarak 
temin edecektir: 

� Elektrik ve kablo bağlantı resimleri, 
� Montaj resimleri, 
� Yedek parça katalogları, 
� Tüm ekipmanların elektrik/elektronik tam devre şemaları, 
� Bakım talimatları, 
� Teçhizatların kullanma ve çalıştırma talimatları, 
� Uygulama yazılımı kullanım kitapçığı. 

4.25. Firma teklifle birlikte bir referans listesi verecektir.  
4.26. Teknik şartnamemizin tüm maddeleri (4 ana madde ve alt maddeleri), sırasına göre 

tek tek ve her hangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde detaylı olarak 
cevaplandırılacaktır. 

 
EKLER: 
 
Ek-1 ARTİM MGİS Şeması (Mevcut Durum) 
Ek-2 +35 Katı Sensör Planı 
Ek-3 -300 Katı Sensör Planı 
Ek-4 -400 Katı Sensör Planı 
Ek-5 -450 Katı Sensör Planı 
Ek-6 -500 -550 Katı Sensör Planı 
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Ek-7 Sensör Dağılım Listesi 
Ek-8 Ara İstasyon Noktaları Kablo Planı 
Ek-9 TTK MGİS Veri Deseni Yapısı 


