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1. GENEL KAPSAM 
 

Tesiste 1 adet 70 ton/saat, (42 barg, 455 ºC) kapasiteli , 1 adet 50 ton/saat, 1 adet160 ton/saat ve 1 

Adet 75 t/h(42 barg, 455 °C-Kömür) kapasiteli buhar kazanları bulunmaktadır.  

Kurulacak kontrol sistemi ayrı BMS ve DCS sistemlerinden oluşacaktır. Yeni kurulacak kontrol 

sisteminin diğer kontrol sistemleri ile bilgi alışverişi yapabilmesi için sisteme Modbus, Profibus, 

Profinet ve IEC61850 gibi haberleşme modülleri ekleme imkanı olmalıdır. 

İş kapsamında 160 ton/saatlik kazan kontrol odasına ve 50-70 ton/saat kazan kontrol odasına 1 er 

adet operatör istasyonu, yeni kurulacak 50 ton/saatlik kazan otomasyon odasına 4 adet (1 adet DCS 

mühendislik istasyonu, 2 adet operatör istasyonu, 1 adet BMS mühendislik istasyonu),1 Adet web 

server kurulacaktır. Ayrıca 1 adet renkli lazer yazıcı ağa doğrudan bağlanarak tüm bilgisayarlardan 

çıktı alma imkanı sağlanacaktır. 

İş kapsamında sistemi besleyecek redundant çalışan 2 adet UPS yüklenici tarafından temin 

edilecektir. 

İş kapsamında; yanma verimini artırmak için oksijen trim (O2) kontrolü olacaktır. Oksijen trim 

kontrolü için 1 adet baca gazı analizörü sistemi temin edilecektir. Eklenecek baca gazı analizörü 

oksijen (O2), karbon monoksit (CO), azot monoksit (NO), kükürt dioksit (SO2) ölçümlerini 

yapacaktır. Tüm bu analiz cihazlarının DCS sistemine entegrasyonu da işin kapsamındadır. 

Operatörlerin bulunduğu Kontrol Odasında hiçbir şekilde pano, server, bilgisayar kasası vb. 

donanım bulunmayacaktır. Söz konusu donanımın tamamı Panolar içerisinde ve Kontrol Panoları 

Odasında bulunacaktır. Operatör kontrol odasında sadece monitör, klavye, mouse, ekranlar ve 

gerekli tefrişat bulunacaktır. 

50t/h kazan yapım işi kapsamında maliyete esas teşkil edecek tüm girdiler ve çıktılar (Hammadde, 

Ürün, Buhar, Su, Hava,Kondens, Doğalgaz, Sıcaklık,Atık vb.) için ekipman, kütle balansı ve enerji 

balansına temel teşkil edecek şekilde kütlesel,volumetrik ölçümler ve elektrik enerjisi ölçümleri 

yapılarak ana kontrol sistemine (DCS) iletilecektir. 

Kontrol Sisteminin omurga kontrol network’ü en az 100 Mbit/s hızında haberleşebilmelidir. Network 
hattı, yedekli olarak çalışacak olup yedekleme için özel bir protokol kullanılmamalıdır. 
 
İş kapsamında yapılacak kablo etiketlemelerinde güncel teknoloji kullanılacaktır. Etiketler yazıcılarda 

hazırlanacak ve silinmez yapıda olacaktır. KKS kodlamaya uygun olarak tüm pano ve kumanda kabloları 
etiketlemeleri ayrı ayrı yapılacaktır. 
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    2.KONTROL SİSTEMİ 
 
2.1. GENEL  

Tesiste kurulacak olan DCS ve BMS sistemi ile saha enstrüman  

cihazları, elektrik motorları, içinde kontrol sistemi bulunan ekipmanlar...vs. izlenebilecek,  

kontrol edilecek ve raporlanacak şekilde programlanacaktır. 

1. Tesisin kontrolü ve izlenmesi amacıyla, aynı özelliklere sahip 4 adet operatör istasyonu (OS), 1 

adet DCS mühendislik istasyonu (ES) ve 1 adet BMS mühendislikistasyonu kurulacaktır. Kontrol 

istasyonlarından her biri, sistem gereksinimlerine cevap verecek, arıza durumlarında sistemin 

çalışmasını etkilemeden, diğerinin fonksiyonlarını da kesintisiz olarak devam ettirebilecek şekilde 

donanım & yazılım setine sahip olacaktır. Her iki sistem hot stand-byredundant olarak çalışacaktır. 

Bu durum hem kontrolör hem de operatör yazılımı yüklü iş istasyonları için de geçerli olacaktır.  

2. Kullanılacak tüm kontrol panoları, sabit dikili tip tasarlanacak ve aşağıda listelenmiş olan 

standartlara uygun olacaktır. Tüm panolarda, ana bara girişlerinde Surge 

Arrester kullanılacaktır. Panolarda kullanılacak ekipmanlar, işletmenin onaylayacağı yüksek A 

kalitede bir marka olacaktır. Kablo girişleri panonun altından yapılacaktır. Panolara kablo girişleri 

için su, toz, titreşim veya aşırı ısılara karşı, yalıtımlı , güvenli kablo geçiş-giriş sistemleri 

kullanılacaktır.(Örnek: Roxtech ,İcotek veya benzer ürünleri yapan bir markadan)Panonun 

metal kısımları topraklanacaktır. Panoların içinde topraklama amaçlı metal aksesuarlar 

bulunacaktır. Tehlikeli gerilim bulunan parçalar kazayla dokunulmayacak şekilde örtülmüş 

olacaktır. Panoların üstünde emniyet amaçlı kilitler yer alacaktır. Panoların içinde, kartların 

yerleştirilmesi için gerekli aksesuar ve besleme üniteleri yer alacaktır. Panolar, ön kapaklı tip olup 

içinde yer alan kartlar veya kablo düzenine kolaylıkla ulaşılması mümkün olacaktır. Pano içlerinde 

yer alan tüm aksesuarlar etiketlendirilecektir. Panolar, fan üniteleriyle donatılacaktır.  

3. Tüm kontrol sistemi, paralel redundant yapıda online tip 2  

adet UPS (KGK) üzerinden beslenecektir. UPS’lerin her biri minimum 10 kVA gücünde, tam yükte 

en az 15 dakika besleyecek kapasitede olacaktır.  

4. Tüm güç kabloları, kumanda ve enstrüman kabloları, ayrı ayrı tavalardan gidecek ve güç 

kabloları ile kontrol kabloları arasındaki mesafe minimum 30 cm olacaktır. 

5. Tesis kontrol sistemlerinde gerekli yerlerde Analog bilgiler, surgearrester ve sinyal İzolatörleri 

üzerinden, tüm dijital bilgiler röle üzerinden kontrol sistemine bağlanacak ve tesislerin kontrol 

sistemleri I/O bazında %25 yedekli olacak şekilde yapılacaktır. 
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6. Tesisteki her bir motordan çalıştır, durdur, çalışıyor, akım, yük arıza, Otomatik-Bakım-Manuel, 

termistör arıza bilgileri alınacak ve operatör ekranlarında gösterilecektir.  

7. Tüm dijital bilgiler röle üzerinden, hız kontrol sistemi bilgileri Profibus üzerinden ana kontrol 

sistemine bağlanacaktır. Motorlara ait start, stop, çalıştı, durdu, bakım ve belirlenecek kritik belli 

ekipmanların kontrolü I/O kartları üzerinden doğrudan olacaktır. Tesislerin kontrol sistemleri I/O 

sayısı % 25 yedekli olacaktır.  

8. Kullanılacak programlama dili kontrol sistemi programlarını yapmaya elverişli  

olmalı ve IEC 61131-3 standartlarına uygun olarak aşağıdaki 5 farklı dilde programlamaya imkan 

vermelidir:  

• Merdiven diyagramı (LD) 

• Fonksiyon blok diyagramı (FBD) 

• Sıralı fonksiyon diyagramı (SFC) 

• Plan fonksiyon diyagramı (ST) 

9. Sistemdeki herhangi bir istasyondan mühendislik yapılabilmelidir. 

10. Kazanın BMS sisteminde kullanılacak olan kontrol sistemi yazılım ve donanımları ile saha 

ekipmanları SIL3 sertifikalı olmalıdır. 

11. Sistemlerin diagnostik özellikleri: Sistemler, kendi kendini test edebilecek (diagnostik) 

özelliklere sahip olmalıdır. Bu amaçla, minimum aşağıdaki diagnostik özellikleri sağlamalıdır:  

• Sistem kontrolörü, diagnostik özelliklere sahip olmalı ve kontrolörün diagnostik takibi 

(operasyon durumu-çalışma arıza vs...) otomatik olarak yapabilmelidir.  

• Sistem, haberleşme modüllerini sürekli test etmeli ve otomatik izleyebilmelidir. 

• Sistem haberleşme kanallarını test edebilmeli ve arıza raporlarını otomatik olarak 

verebilmelidir. 

• Sistem sunucularının durumunu sürekli izlemeli, sunucu arıza ve durum raporlarını otomatik 

verebilmelidir. 

• Sisteme bağlı istasyon, printer ve üçüncü parti kontrol sistemi veya kontrol cihazları ile olan 

haberleşme hatlarını izlemeli ve raporlarını sistem ekranından verebilmelidir. 

• Sisteme bağlı tüm I/O modüllerinin durumları (çalışma/arıza) ve değerleri sistem üzerinden 

izlenmelidir. 
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    2.2.KONTROL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ 

Tesiste kullanılacak kontrol sistemi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

 

a. Kontrol Sistemi Emniyet Sistem Kombinasyonları 

Proses kontrol sistemi, standart mantık yazılımı ve uzak I/O  

mimarisini içermeli ve dağıtılmış bir kontrol sistemi (DCS) mimarisine (kesintisiz ve kompleks  

kontrol için) sahip olmalı ve bu yapıyı desteklemelidir. Kontrol sisteminde CPU ünitesi ve SCADA 

yazılım sistemi tek ve ortak bir veritabanını kullanılmalıdır.  

 

b. Açık Sistem 

Kontrol Sistemi, farklı kaynaklarla, saha kontrol sistemleriyle, uzak I/O alt sistemleriyle ve seri 

haberleşme ile saha cihazlarıyla haberleşebilmelidir.  

Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, Modbus TCP, RS485, HART vb. protokollü şebekeler 

üzerinden haberleşerek, OPC yoluyla Windows işletim sistemli bir PC ile bütünleşik standart 

tabanlı bir açık sistem mimarisi sağlanacaktır. 

c. Mimari 

Tasarlanacak sistem mimarisi Şekil-1 de verilmiştir. 

Sistem, server/client mimari yapısında veya Node-Based mimari yapısında olabilecektir. 

Server/Client mimaride tüm sistem sunucularında ayrı ayrı OPC server kurulacaktır. Sistem Node-

Based mimari yapısında olması durumunda Operatör İstasyonlarında, Mühendislik İstasyonunda, 

Historian Server da ayrı ayrı OPC Server kurulacaktır. Kontrol Sistemi, data kaybının kesinlikle 

yaşanmayacağı ağ yapısına (RSTP, MESH vb.) sahip olacak ve sistem buna göre tesis edilecektir. 

d. Redundant Yapı 

Proses kontrol sistemi, bütün seviyelerde redundant çalışacak yapıda olmalıdır: Sistem sunucuları, 

haberleşme ağı, kontrolörler, haberleşme modülleri, güç kaynakları, vb.Redundant yapıdaki 

kontrolörler, farklı DIN rayı veya şase üzerinde olmalıdır.  

 

e. Switchover (anahtarlama) Zamanı 

Bir işlemci veya bir noktadaki haberleşme modülü hatasından sistemin çalışmasının etkilenmemesi 

için redundancy (hot stand-by) unsuru olmalıdır. İkincil kontrolör, hazırda beklemeli ve bir hata 
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ortaya çıktığında sistemde olumsuz herhangi bir değişiklik olmaksızın kontrolü üzerine almalıdır. 

Redundancy geçişi (switchover time), 30 ms’ den az bir sürede yapılabilmelidir.  

f. Enerjinin Kesilmesi 

Enerji kesilmesi durumunda, proses kontrolörlerinin yeniden başlaması için kullanıcı müdahalesi 

gerekmemelidir. 

 

2.3.KONTROL SİSTEMİNİN YAPISI 

Kontrol sistemi, hot stand-by, redundant ve genişleyebilir yapıyı destekleyecek şekilde, kurallı ve 

hiyerarşik programlama yöntemi kullanılacaktır. Her adım, mühendislik kuramlarına ve kurallarına 

uygun olacak, algoritma akış şemalarında ve programın yazılmasında, P&I diyagramlarında 

gösterilen tüm ayrıntılar, "açıklama" bölümlerinde Türkçe yazılacaktır.  

 

2.3.1. DCS KONTROLÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

• İşlemci ve güç kaynağı dışındaki bütün modüller enerji altında iken sökülüp takılabilir (hot-

swap) olmalıdır. Modül değişimi sırasında yapılabilecek hataları engellemek için sistem 

konfigürasyonu ile uyumluluğunu otomatik olarak kontrol eden ve modüllerin yerleşimini gösteren 

bir yerleşim kontrolü olmalıdır.  

• İşlemciler dışarıdan hafıza kartı takmaya gerek olmadan kullanılabilecek tipte iç hafızaya sahip 

olmalıdır. 

• Online durumda arızalı modülü değiştirmeye imkan sağlayabilecektir. 

• Hem MODBUS hem PROFINET hem de PROFIBUS-DP haberleşmesi yapabilmelidir. 

• Tüm giriş çıkış modülleri ve CPU aynı marka olacaktır. 

• Kontrolör ile sunucular, Ethernet TCP/IP üzerinden haberleşeceklerdir. 

• Elektrik kesilmelerinde CPU içindeki program kodu silinmemelidir. CPU’ nun çalışmaya 

yeniden başlayabilmesi için Compact Flash veya SD bellek takılabilmelidir. 

• HART uyumlu enstrümanlar ile entegrasyonu desteklemeli ve 3. parti bir programa ihtiyaç 

duymadan cihazlar konfigüre edilebilmelidir. 

• Redundant yapı, farklı DIN veya şase üzerinde çalışan iki adet CPU ile başarılmalıdır. 

• Sistem çalışırken sistemi durdurmaya ihtiyaç duymadan online yükleme yapılabilmelidir. 

• Kontrolör, haberleşme kartları, network bağlantısı ve beslemesi redundant yapıda olmalıdır. 
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• Sistem genişlemeye müsait olmalıdır. 

• Desteklediği saha veri yolu, IEC 61158 standartlarına uygun olacaktır. 

• Yüksek EMC standardına uyumlu (radyo dalgaları için EN55022/55014, girişim bağışıklığı 

IEC801, EN60801) olarak üretilmiş olmalıdır. 

• Güç kaynağı 24 VDC/220 VAC olmalıdır. 

• Koruma sınıfı en az IP20 olmalıdır. 

• Çalışma sıcaklığı en az 5°C ila 55°C aralığında olmalıdır. 

• Uygulama programı geliştirme yazılımı ile operatör arayüzü geliştirme yazılımı aynı firmanın 

ürünü olup, tek bir veritabanında entegre bir sistem olmalıdır. 

• DCS sistemi IEC 61131-3 standart yazılım dillerinin (IL, ST, FB, LD, SFC) hepsini 

desteklemelidir. 

  

2.3.2. DCS I/O KARTLARININ ÖZELLİKLERİ 

CPU’ya lokal veya uzak olarak bağlanabilecek giriş/çıkış kartları DCS üreticisi firmanın ürettiği 

kendi ürünleri olmalı ve minimum aşağıda belirtilen özellikler sağlanmalıdır: 

• Dijital kanalları maksimum 16 kanal, analog kanalları maksimum 8 kanal olacak şekilde 

seçilmelidir. 

• Tüm giriş ve çıkış modülleri raya monte edilebilir olmalıdır. 

• Tüm giriş ve çıkış modülleri enerji altında sökülüp takılabilir olmalıdır. 

• Tüm giriş ve çıkış modülleri G3 kaplaması ile korozif etkilere korunaklı olmalıdır. 

• Anolog I/O modüllerigalvanik izolasyonlu olmalıdır. 

• Kullanılacak AI kartlar aktif pasif bağlantı özelliğine sahip olacaktır 

 

 Analog Girişler: 

• Analog girişler, 4-20 mA veya 0-10 V olarak seçilebilir olmalıdır. 

• Transmittere sağlanacak besleme, sistemin I/O modülünden yapılmalıdır. 

• Çözünürlük 12 bit, hassasiyet +/- 0.1% olmalıdır. 

• İzolasyon gerilimi ise en az 50 V olmalıdır. 

• Koruması, IEC60529 standartlarına göre IP20 sınıfında olmalıdır. 

• HART bilgisini kontrolöre taşıyabilir özellikte olmalıdır. 
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• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

 

Analog Çıkışlar: 
• Analog çıkışlar, 4-20 mA veya 0-10 V olarak seçilebilir olmalıdır. 

• Transmittere sağlanacak besleme, sistemin I/O modülünden yapılmalıdır. 

• Çözünürlük 12 bit, hassasiyet +/- 0.1% olmalıdır. 

• İzolasyon gerilimi ise en az 50 V olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

• Koruması, IEC60529 standartlarına göre IP20 sınıfında olmalıdır. 

• HART akıllı bilgisini kontrolöre taşıyabilir özellikte olmalıdır. 

 

Dijital Girişler: 

• Dijital girişlerin, kanal bazında modül üzerinde durum bilgisini gösteren LED’ ler olmalıdır. 

• Tüm girişler, topraktan izole olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

• 24 VDC gerilimle çalışacak kart çeşitliliği olmalıdır. 

• SOE (sequence of events) özellikli olmalıdır. SOE de 1 ms veya altı çözünürlüğünde olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

• Koruması, IEC60529 standartlarına göre IP20 sınıfında olmalıdır. 

 

Dijital Çıkışlar: 

• Dijital çıkışların, kanal bazında modül üzerinde durum bilgisini gösteren LED’ ler olmalıdır. 

• Tüm çıkışlar topraktan izole olmalıdır. 

• Aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık koruması olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 



 

 

 

 
50 T/H YÜKSEK BASINÇLI SU BORULU 

 BUHAR KAZANI  
 

Doküman  
 

Sayfa No: 
 

DCS ve BMS KONTROL SİSTEMLERİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Tarih: 
 

Revizyon: 
 

 

 

9/35 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

• Koruması, IEC60529 standartlarına göre IP20 sınıfında olmalıdır. 

 

2.3.3. BMS KONTROLÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

• İşlemci ve güç kaynağı dışındaki bütün modüller enerji altında iken sökülüp takılabilir (hot-

swap)olmalıdır. Modül değişimi sırasında yapılabilecek hataları engellemek için sistem 

konfigürasyonu ile uyumluluğunu otomatik olarak kontrol eden ve modüllerin yerleşimini gösteren 

bir yerleşim kontrolü olmalıdır.  

• İşlemciler, dışarıdan hafıza kartı takmaya gerek olmadan kullanılabilecek tipte iç hafızaya sahip 

olmalıdır. 

• Online durumda arızalı modülü değiştirmeye imkan sağlayabilecek durumda olmalıdır. 

• Hem MODBUS hem PROFINET hem de PROFIBUS-DP haberleşme yapabilmelidir. 

• Tüm giriş çıkış modülleri ve CPU aynı marka olacaktır. 

• Kontrolör ile sunucular, Ethernet TCP/IP üzerinden haberleşeceklerdir. 

• Elektrik kesilmelerinde CPU içindeki program kodu silinmemelidir.  

• CPU’ nun TÜV’ den SIL3 sertifikası olmalıdır. 

• Redundant yapı, farklı DIN veya şase üzerinde çalışan iki adet CPU ile başarılmalıdır. 

• Sistem çalışırken sistemi durdurmaya ihtiyaç duymadan online yükleme yapılabilmelidir. 

• HART uyumlu enstrümanlar ile entegrasyonu desteklemeli ve 3. parti bir programa ihtiyaç 

duymadan cihazlar konfigüre edilebilmelidir. 

• Sistem genişlemeye müsait olmalıdır. 

• Kontrolör simülasyon yapılabilmeli, uygulama programı donanıma ihtiyaç olmaksızın sanal bir 

kontrolöre yüklenebilmeli ve test edilebilmelidir. 

• BMS sistemi IEC 61131-3 standart yazılım dillerinin (IL, ST, FB, LD, SFC) hepsini 

desteklemelidir. 

 

    2.3.4.BMSI/O KARTLARININ ÖZELLİKLERİ 
 

CPU’ya lokal veya uzak olarak bağlanabilecek giriş/çıkış kartları kesinlikle BMS üreticisi firmanın 

kendi ürettiği ürünleri olmalı ve minimum aşağıda belirtilen özellikler sağlanmalıdır: 
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• Dijital kanalları maksimum 16 kanal, analog kanalları maksimum 8 kanal olacak şekilde 

seçilmelidir. 

• Tüm giriş ve çıkış modülleri SIL3 ve TUV sertifikasına sahip olmalıdır. 

• Tüm giriş ve çıkış modülleri raya monte edilebilir olmalıdır. 

• Tüm giriş ve çıkış modülleri enerji altında sökülüp takılabilir olmalıdır. 

• Tüm giriş ve çıkış modülleri G3 kaplaması ile korozif etkilere karşı korunaklı olmalıdır. 

• Anolog I/O modülleri galvanik izolasyona sahip olmalıdır. 

• Kullanılacak AI kartlar aktif pasif bağlantı özelliğine sahip olacaktır. 

Analog Girişler: 

• Analog girişler, 4-20 mA veya 0-10 V olarak seçilebilir olmalıdır. 

• Transmittere sağlanacak besleme, sistemin I/O modülünden yapılmalıdır. 

• Çözünürlük 12 bit, hassasiyet +/- 0.1% olmalıdır. 

• İzolasyon gerilimi ise en az 50 V olmalıdır. 

• Koruması, IEC60529 standartlarına göre IP20 sınıfında olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

Analog Çıkışlar: 

• Analog çıkışlar, 4-20 mA veya 0-10 V olarak seçilebilir olmalıdır. 

• Transmittere sağlanacak besleme, sistemin I/O modülünden yapılmalıdır. 

• Çözünürlük 12 bit, hassasiyet +/- 0.1% olmalıdır. 

• İzolasyon gerilimi ise en az 50 V olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

• Koruması, IEC60529 standartlarına göre IP20 sınıfında olmalıdır. 

 

Dijital Girişler: 
 

• Dijital girişlerin modül üzerinde durum bilgisini gösteren LED’ ler olmalıdır. 

• Tüm girişler, topraktan izole olmalıdır. 

• 24 VDC gerilimle çalışacak kart çeşitliliği olmalıdır. 
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• SOE (sequence of events) özellikli olmalıdır. SOE (sequence of events) özellikli olmalıdır. 

SOE de 1 ms veya altı çözünürlüğünde olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

• Koruması, IEC60529 standartlarına göre IP20 sınıfında olmalıdır. 

 

Dijital Çıkışlar: 

• Dijital çıkışların, modül üzerinde durum bilgisini gösteren LED’ ler olmalıdır. 

• Tüm çıkışlar, topraktan izole olmalıdır. 

• Aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık koruması olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda; belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

• Kontrolörle iletişimin kesilmesi durumunda belirli bir değere veya son oluşmuş değere 

gidebilme seçeneği olmalıdır. 

• Koruması, IEC60529 standartlarına göre IP20 sınıfında olmalıdır. 

 

    2.3.5.   RÖLE ÖZELLİKLERİ (DİJİTAL G/Ç) 
 

• Cevap verme süresi ta=< 1 ns 

• VDE 0160 (DIN EN 50 178) emniyet izolasyon ve CE normlarına uygun olacaktır. 

• Raya monte edilebilir, üniversal tipte ve 6 mm kalınlığında olacaktır. 

• Üzerinde durum led lambası olacak ve röle enerjilendiğinde bu lamba yanacaktır. 

• Üzerinde sürgülü anahtar olacak ve bu anahtar geri çekildiğinde röle otomatik olarak 

yuvasından çıkarılabilecektir. 

• Cevaplama süresi 5 ms’ den fazla olmayacaktır. 

• Bırakma zamanı 8 ms’ den büyük olmayacaktır. 

• Maksimum Anahtarlama voltajı: 250AC/DC 

• Sürekli kontak akımı:6A 

• Test voltajı: 4kv, 50Hz,1 dakika 

• Mekanik servis ömrü: 2x107 açma-kapama 

 



 

 

 

 
50 T/H YÜKSEK BASINÇLI SU BORULU 

 BUHAR KAZANI  
 

Doküman  
 

Sayfa No: 
 

DCS ve BMS KONTROL SİSTEMLERİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Tarih: 
 

Revizyon: 
 

 

 

12/35 

  2.3.6. SİSTEM SUNUCULARI, OPERATÖR ve MÜHENDİSLİK İSTASYONLARI 

Sistem sunucuları, 64-bit ve Windows Server2016 üzerinde çalışan sunucu donanımında;  

Operatör İstasyonları(OS) ve Mühendislik İstasyonları(ES) ise 64-bit ve Windows 10 üzerinde 

çalışan iş istasyonları donanımında çalışmalıdır. 

Operatör/Mühendislik Iş İstasyonu ile yazıcı donanımları özellikleri en az aşağıdaki gibi 

olacaktır. İstenilen bilgisayarlar en az aşağıda belirtilen özeliklere sahip olacaktır. Ana 

kumanda odası DCS sistemi yapılırken kullanılacak tüm bilgisayarlar günün teknolojik 

özeliklerine uygun olacaktır.  

Operatör istasyonları 4 ekran çıkışını destekleyecek şekilde seçilmeli ve her operatör 

istasyonuna 2 monitör ve geriye kalan bilgisayar ve sunucular için 1 er adet monitör, klavye, 

Mouse , uzatma kablosu..vs düşünülecektir. 

Sunucu donanım özellikleri: 

İstenilen serverlar en az aşağıda belirtilen özeliklere sahip olacaktır. Ancak kullanılacak 

serverlar günün teknolojik özeliklerine uygun olacak ve İDARE’nin onayı alınarak 

güncelleştirilecektir. 

 
• İşlemci:1 x Intel® XeonProcessor E5-2640 v4 family (2.60 Ghz, 8 GT/s, 25 MB, Turbo, HT, 

10 Core)am 
• Hafıza:24 GB DDR4 2400 Mhz LV RDIMM (3 x 8 GB) 
• HDD:3 x 1 TB SAS 10.000 rpm Hot Plug 2.5" (RAID 5) 
• Boyut :Rack Tipi (2U) 
• Soket :2 adet 
• Maksimum Hafıza :768 GB 
• Maksimum HDD : 8 x 2.5" Hot Plug 
• İşletim Sistemi : WindowsWindows Server 2016-2019 
• Raid :PERC H710p (RAID 0,1,5,6,10,50,60) with 1 GB &BatteryBackupUnit 
• Ethernet :4 x Broadcom® NetXtreme 5720 Gigabit Ethernet (on board) 
• Optik Sürücü :8X DVD+/-RW Drive SATA 
• PowerSupply :2 x 750 Watt Hot Plug Redundant (Platinum+ Sertifika) 
• Portlar :5 USB, Seri, 2 VGA, iDRAC7 Enterprise 
• Diğer Genişleme Yuvaları :1 adet PCIe x16 Full Gen3, 3 adet PCIe x8 Full Gen3 , 3 adet 

PCIe x8 Half Gen3 
• Garanti Süresi :3 Yıl 
• En az 5 kullanıcı için Windows server lisansları,  
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Operatör ve mühendislik iş istasyonları donanımı özellikleri 

• İşlemci :Intel® Xeon E5-1650 v4 (3.60 Ghz, 4 GHz, 15 MB, 6 Core, Turbo, HT) 
• Hafıza :16 GB DDR4 2400 Mhz ECC RDIMM (4 x 4 GB) 
• HDD :2 TB SATA-II 7200 rpm XT Series 
• Ekran Kartı:nVidia® Quadro K4000 (3 GB DDR5) Dual Display Port, DVI 
• Hafıza :128 GB 
• İşletim Sistemi :Windows® 10 Professional 64bit TR 
• Optik Sürücü :8x DVD +/- RW Slim 
• Klavye Mouse :USB Black Keyboard, Laser Mouse 
• Boyut :Rack Tipi(2U) 
• PowerSupply :685watt 
• Ethernet :Gigabit Ethernet 
• Portlar :3+3+3 USB 2.0, 3+1 USB 3.0, Seri, 2x PS2 
• Diğer Genişleme Yuvaları :3xPCIe x16 Gen3, 1xPCIe x4 Gen2, 1xPCIe x1 Gen2, 1xPCI 
• Garanti Süresi :3 Yıl 

 

Yazıcı Özellikleri 

Arabirim:     USB 2.0 

Cihaz Tipi:     Renkli Lazer 

Optik tarama çözünürlüğü: 1200 dpi 

Siyah Baskı Hızı:     20 sf/dk 

Renkli Baskı Hızı:    20 sf/dk 

Çözünürlük:     300x300 dpi 

Standart Bellek:     160 MB 

Kağıt Tipi:      A4 

MONİTÖR ÖZELLİKLERİ: 

Ekran Tipi             : LED-22” 

Tepki Süresi : En fazla 5 ms 

Çözünürlük :  Full HD (1920x1080) 
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2.3.7. Kontrol Odası için 1 adet 70” LED Ekran 

 
Dijital Ses Çıkışı (optik) VAR 
HDMI™ Girişleri 2 
Bilgisayar Girişi (15 pin D-Sub) + Audio 
Girişi VAR 

Komponent Girişleri 2 
4 Pinli (Y/C) Giriş (S Video) VAR 
MiniJack (Kulaklık) (mm) 3,5 
PCMCIA Kart Yuvası VAR 
RCA Ses Çıkışı VAR 
RCA AV Girişi 1 
RF Girişi VAR 
Scart Girişleri (RGB) 2 
Türkçe Menü VAR 
Dinamik Kontrast 25000:1 
İzleme Açısı (°) 178 
Motionflow 100Hz VAR 
14:9Modu VAR 
16:9Modu VAR 
4:3Modu VAR 
Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 
Ekran En-Boy Oranı 16:09 
Ekran Boyutu (inç) 70 
Görüntü Teknolojisi LED 
Maksimum Güç Tüketimi (W) 600w 

 
 
     2.3.8.SCADA 

Teklif edilen SCADA yazılımı, DCS sisteminin doğal bir parçası olmalıdır.Tesis edilecek 

SCADA yazılımının üstleneceği görevler aşağıda belirtilmiştir: 

• Veri depolama 

• Bir merkezden izleme ve uzaktan izleme (gerekli her türlü donanım ve yazılım 

Yüklenici kapsamındadır.) 

• Alarm yönetimi ve arıza analizi 

• Raporlama 
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SCADA sistemi genişlemeye müsait ve yazılım olarak tadil edilebilir yapıda olacaktır. 

SCADA, kontrolör ve I/O sistemi ile ortak bir platformda ve entegre bir mimaride 

olmalıve aşağıdaki modülleri içermelidir:  

• Sistemin işletimi kolay ve güvenilir olmalıdır.  

• Mevcut sistem tasarımında yapılacak değişikliklerde programlama dillerine ve yetkin 

bilgisayar bilgisine ihtiyac duyulmamalıdır.  

• Proses kontrol yazılımını standart hale getirmek, kolaylaştırmak ve kurulum sonrası, 

yetkili mühendislerinin sistemde ekleme ve değişiklikleri kolayca yapabilmesi amacıyla 

yazılımın içinde motor, vana, pompa, depo, boru gibi tesisteki mekanik ve elektrik 

ekipmanları göstermeye yarayacak elemanlar olmalı ve bu ekipmanları kontrol etmek için 

gerekli auto/manuel/güvenlik kilitlemelerini içeren hazır ve üretici firmanın 

onayladığıprosese özgü bloklar/algoritmalar bulunmalıdır.  

• DCS sistemine bağlanan tüm analog ve sayısal sinyaller, ara hesaplama değerleri dahil, 

ekran üzerinde dinamik olarak görülebilmelidir.  

• Proses grafikleri yapılırken, DCS'in programlanmasında kullanılan kod/etiket isimleri 

(tag name) aynen kullanılabilmelidir.  

• Tesislerin izlenmesi ve kontrolü operatör tarafından kolayca öğrenilebilmelidir. Kontrol 

merkezinde ekranda oluşacak herhangi bir alarm veya hata bilgisi operatör tarafından sesli 

ve görsel olarak rahatça algılanabilmelidir. 

Operatör/Yetkili Girişleri ve Güvenlik Seviyeleri: 

Teklif edilecek olan kontrol sisteminde güvenlik kullanıcı seviyesinde olmalı ve sistemdeki tüm 

nesnelere değişik güvenlik rolleri atanarak farklı güvenlik stratejileri uygulanabilmelidir.  

Her bir kullanıcıya sisteme giriş ismi ve şifresi verilebilmeli; kullanıcıların, yalnızca kendi 

yetki seviyelerinde işlem yapabilmeleri mümkün olmalıdır. Operatör modunda çalışma 

yapılırken, Windows’ un diğer uygulamalarına geçiş engellenebilmelidir. 

Her bir kullanıcı sisteme kullanıcı ismi ve şifresi ile erişebilmelidir. Bu isim ve şifreler: 

• Kademeli güvenlik seviyesi, 

• Kademeli kontrol yetki seviyesi, 

• Operatör tarafından tanımlanabilen, tekrarsız olmalıdır. 
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Operatörler tarafından yapılan tüm işlemler, olay veritabanına işlenmelidir. Aynı  

operatör istasyonundan birden fazla kullanıcı farklı isim ve şifre ile erişim 

yapabilmelidir.İstenmesi durumunda kontrol sistemine üç kez yanlış giriş  

yapıldığında ilgili operatör istasyonu kendini belli bir periyot kilitleyebilmelidir. İstenildiği 

takdirde otomatik olarak kullanıcıyı sistemden atma (time-out) özelliği 

tanımlanabilmelidir. 

Şifreler sistem içinde şifreli olarak tutulmalıdır. Her bir operatör için, prosesin belli bir 

kısmının izlenmesi ve kontrolü gibi bölgesel yetkilendirmeler yapılabilmelidir.  

Operatör Arayüzü: 

• Operatör arayüzleri operatöre, proses bilgi ve normal dışı  

koşullar ile kontrol sistemi ve haberleşme sistemi ile ilgili etkin bir bilgi akışı 

sağlamalıdır.  

• Alarm, grafik,trend, grup ve detay sayfalarına hızlı erişim için hızlı   

erişim kutuları (ikon) bulunmalıdır.  

• Operatör ekranlarında bir satır üzerinde acil mesaj ve durumlar operatörebildirilmelidir. 

Bu satır hangi sayfada olursa olsun hiç kaybolmamalıdır.  

• Bütün operatör ekranlarında parametreler üzerinden hızlı erişim butonları ile o 

parametreningrafik,trend ve detay sayfalarına ulaşılabilmelidir. Bu olay belli sayfalarla sınırlı 

olmamalıdır.  

• Operatör arayüzü, Windows esaslı sayfalar (faceplate, pop-up menüler, ikonlar 

sunmalıdır. Operatör, menüler vasıtasıyla da proses grafik, mimik, trend, rapor, grup vs. ile 

sistem diagnostik sayfalarına erişebilmelidir.  

• İstenmesi durumunda operatör arayüzü, diğer Windows uygulamalarına 

kapatılabilmelidir. 

• Operatör ara yüzü her aşamasında yardım desteği sağlayabilmelidir. 

• Proses grafikleri, operatör istasyonlarında da oluşturulabilmelidir. 

• Operatör ara yüzü, operatöre Windows esaslı kullanım sunabilmelidir. Bu ekranlar, 

özel tuşlar veya menüler vasıtasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmelidir: 

 İstenen proses sayfasına gitme, 

 Alarm sayfasına gitme  
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 Alarm onaylama, 

 Ardışık ekranlar arasında ileri ve geri hareket imkanı.  

 Sayfalardan ve proses ekipmanlarından trendlere hızlı ulaşım, 

 Grup faceplate’ leri çağırma, 

 Servis sayfalarını çağırma. 

Kullanıcı Sayfaları: 

Operatör ara yüzü, şu sayfaları standart olarak sağlamalıdır: 

• Alarm sayfası ve olay sayfası 

• Trend sayfaları (on-line örnekleme sayısı ve aralığı,trend tipi değiştirilebilecek şekilde), 

• Grup sayfaları 

• Sistem diyagnostik sayfaları (işlemci, haberleşme modülleri, I/O modülleri ve I/O modüllerinin 

kanallarının mevcut durumları, işlemcinin yük durumunun izlenmesi vb.) 

Proses Grafik Editörü: 

• Proses grafikleri için kullanılacak olan grafik editörü, .NET platformunda çalışmalı ve 

WPF (Windows Presentation Foundation) teknolojisini desteklemelidir. Grafik üzerindeki her bir 

nesne için kullanıcı tanımlı kodlar yazılabilmeli ve tasarım modunda iken gerçek zamanlı testleri 

yapılabilmelidir. 

• Proses grafik editörü, sunucu veya istasyonlarda çalışabilmelidir.  

• Proses grafik editörü, ActiveX teknolojisini desteklemelidir. Operatörler, ActiveX ile kamera 

görüntüleri ve web sayfaları vb özellikleri ilgili ekranlardan çalıştırabilmelidir. 

• Proses grafik editörü, vektörel çizimi desteklemeli ve nesneleri gruplamak, hizalamak, 

aynalamak (mirroring), döndürmek, yapılan işlemi geri almak gibi özellikleri de içermelidir.  

• Proses grafiklerinin hızlı çizilebilmesi için esnek borulama özelliğinin olması gerekmektedir. 

Grafik motorunda, statik bileşenler gibi dinamik hazır bileşenler de olmaldır: Elevatör, konveyör, 

inişli çıkışlı cihaz animasyonları gibi. Grafik ara yüzünde proses grafiği üzerinde arama 

yapılabilmeli ve istenirse değiştirme de yapılabilmelidir.  

• Proses grafik editöründe, proses grafikleri geliştirilirken her an grafiklerin dokümantasyonu da 

alınabilmelidir. Grafiklerin dokümantasyonu Excel’ de yapılabilmeli ve grafiklerin içerdikleri 

dinamik bağlantılar listelenebilmelidir. 

.  
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Mühendis İstasyonu (ES): 

DCS sistemi yazılımı ve konfigürasyonunun değiştirilmesi veya görüntülenmesi; operatör 

kontrollerinin düzenlenmesi, operatör ekranlarına yeni fonksiyonlar eklenmesi için kullanılacaktır.  

Çalışacak programın değişken (tag) kapasitesi, tanımlanacak fonksiyonların gerektireceği sayıdan 

en az %25 fazla olacak, ileride istenebilecek yeni rutinler için yedek program kapasitesi 

bulundurulacaktır.  

Programda veya ekranlarda yapılacak değişiklikler prosesi ve DCS sistemini hiç bir şekilde 

durdurmayacaktır.  

Yetkili şifrenin girilmesi ile kontrol sistemindeki herhangi bir sunucu veya iş istasyonu, 

mühendislik istasyonuna dönüştürülebilmelidir. 

Raporlar: 

Değişik raporlama konfigürasyonları oluşturulabilmeli ve modüller içerisine  

kaydedilebilmelidir. DCS sistemine gelen tüm bilgiler SQL tabanli bir veri tabanı ile veri  

kayıtları tutulacak ve istenilen bilgiler raporlamada xls, pdf veya html olarak  

kullanılacaktır.  

Tesis, üretim için kullanılan tüm girdi-çıktılar; ekipman, ünite ve  

tesis bazında (maliyete esas teşkil eden bütün bilgiler); anlık, günlük, haftalık,  

aylık ve yıllık raporlar halinde istenildiğinde veya otomatik olarak alınabilecektir. Bunun için WEB 

tabanlı en az 15 tag lık bir raporlama programı yapılacaktır. Bununla ilgili tüm yazılım donanım 

lisanslar yüklenici kapsamındadır. Programa uzaktan(intranet) erişim sağlanacaktır.Raporlama 

programına 5 adet kullanıcının erişimi için tanımlama yapılacaktır. Ayrıca kazan sistemine uzaktan 

erişim için 5 kullanıcı tanımlaması yapılacaktır. Bununla ilgili tüm yazılım donanım lisanslar 

yüklenici kapsamındadır. Raporlama ve uzak izleme programları yüklenicinin temin edeceği bir 

adet web server üzerinde çalışacaktır. 

Trend Sayfaları: 

Kontrol sistemi gerçek proses bilgileri için (real time) ve geçmiş bilgiler için (historical veya 

archive) bilgileri için esnek ve değişik formatlarda (line, bar graf, nümerik...) grafik trendler 

içermelidir. Ayrıca grafik trend sayfalarında gerçek ve arşiv bilgilerini karşılaştırabilecek 

grafik trendler de mevcut olmalıdır. Kontrol sistemi aşağıda belirtilen trend işlevlerine sahip 

olmalıdır:  
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• Gerçek bilgilerin grafik trendleri (Real time trending),  

• Geçmişe dönük bilgilerin trendleri (Historicaltrending),  

• Grafik trend üzerinde zamanda kaydırma yapabilme (Trend Scrolling),  

• Grafik trend zumlama (Trend Zoom), 

• Mühendislik birimi veya yüzde ile gösterebilme, kursörle trend üzerinde işaretleme 

• Grafik trend karşılaştırma yapabilme (gerçek bilgi ile geçmişe ait, örneğin bir yıl önceki 

bilgilerin karşılaştırılması),  

• Çok değişkenli trendlerde ayrı ayrı ölçeklendirme enable/disable yapabilme  

imkanı,  

• Mevcut trend ekranlarında istenilen kısmı MS Excel'e veya doküman dosyalarına 

aktarabilmelidir. 

• Aynı noktaya ait gerçek ve historizasyon bilgileri ayni grafik trend ekranına 

getirilebilmelidir. 

Standard Grafik Trend Tipleri: 

Kontrol sisteminde gerçek, geçmişe ait değişik grafik tipleri olmalıdır ve bu değiştirilebilmelidir. 

Bunlar; 

• Single Bar Trend, 

• Dual Bar Trend, 

• Triple Bar Trend, 

• Multi-Plot Trend, 

• Multi-Range Trend, 

• Numeric Trend, 

• X-Y-Plot Trend, 

• Set Point Program Trends 

ve arşivlenmiş bilgileri gösterebilmek için grafik tipleri on-line kullanıcı tarafından her bir 

grafik trend ekranında operatör örnekleme sayısı, örnekleme aralığı, noktalar ve skalalarını 

on-line kullanım sırasında da değiştirebilmelidir. İstendiği takdirde aynı bilgilerle on-line 

değişik grafik trendler alınabilmelidir.  

Operatör grafik trendlerin belli bölgesinde zoom yapabilmeli, scroll bar ile zaman 

ekseninde hareket edebilmelidir. Herhangi bir konfigürasyona ihtiyaç duymadan geçmişe 
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alt bilgilere ulaşılabilmelidir. Operatör istemesi halinde on-line grafik trendtipini 

değiştirebilmelidir. Grafik trendlerden istenen bölge Copy/Paste ile MS Excel'e atılabilmelidir. 

Geçmiş Bilgilerin Arşivlenmesi;  

Kontrol sistemi geçmiş bilgilerin arşivlenmesi için yazılabilir CD/DVD'ler kullanabilmelidir. 

Arşivlenecek bilgiler on-line filtre edilebilmelidir. Arşivleme aşağıdaki sebeplerin herhangi 

birisi ile olabilir: 

• Operatör isteği ile, 

• Periyodik olarak, 

• Olay tetiklemeli olarak. Arşivleme yapıldıktan sonra bu bilgilerin trendleri tekrar 

getirilebilmelidir.  

• Sunucu diskindeki mesaj veritabanı büyüklüğü konfigüre edilen değerin üzerine çıktığında 

yedekleme uyarısı oluşmalıdır.  

Alarm Veritabanı: 

Alarm mesaj sistemidir. Prosese ait mesajların hazırlanması, ekranda gösterilimi, teyidi ve 

arşivlenmesi için kullanılır.  

Kontrol sistemi, anlaşılır ve detaylı bir alarm tespit ve yönetim sistemine sahip  

olmalıdır. Bu alarm ve ihbar sistemi normal dışı proses koşulları ve arıza tespiti ile  

sistem donanım ve komünikasyon hatalarını tespit edebilmelidir.  

Kontrolör ile komünikasyonun kaybı halinde, bu sırada gelen alarmlar  

komünikasyonun tekrar kurulması durumunda kayıpsız olarak sunucuya  

aktarılabilmelidir.  

Kontrol stratejilerindeki alarm tipleri tek tek tanımlanabilmelidir. Minimum aşağıdaki alarm 

tipleri mevcut olmalıdır:  

• PV HI, PV LOW, PV HI HI, PV LOW LOW, 

• Deviation alarmları.(DeviationHiandLow),Output alarmları (OutputHiandLow), 

• Rate of Change alarmlar (Positive rate of change, Negative rate of change), 

• Machine control alarmları (CommandDisagreeandCommand Fail), 

• System Alarmları (Printer andstation hataları, komünikasyon, I/O modüldiagnostik), 

• Makul olmayan değer (Badvalueinputs), 

• Transmitter hataları, 
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• Flag alarmları. 

Alarm Öncelikleri: 

Sistem en az dört seviyeli alarm önceliğini sağlamalıdır. Bunlar;  

• Acil alarmlar, High (yüksek değer alarmları), 

• Low (düşük değer alarmları),  

• Sıradan bilgi alarmları, 

Her bir alarm tipi her bir nokta için ayrı ayrı atanabilmelidir. Acil, yüksek ve düşük  

alarmlar, alarm sisteminde yer almalıdır. Tüm alarmlar olay veritabanında (Event Database) da 

yer almalıdır.  

Alarm İşletimi: 

İstenmesi durumunda alarmlara ilişkin sesli alarm mesajları alınabilmelidir. Kontrol sistemi 

üzerinde yapılan konfigürasyonlarla, alarm durumlarında belli aksiyonlar otomatik olarak 

gerçekleştirilebilmelidir. Herhangi bir alarm geldiğinde aşağıdaki olaylar otomatik olarak 

gerçekleştirilebilmelidir:  

• Alarmlar zaman etiketi ile olay, veritabanına nokta ismi, alarm tip 7 harm önceliği, nokta 

detay açıklamaları, değeri ve birimi ile işlenmeli, 

• Alarmla ilgili PV, ilgili mimik, trend ve grup sayfalarında kırmızıya dönüşmeli ve yanıp 

sönmeli, 

• Alarmlar için onaylama imkanı olmalı, 

• Sesli alarmlar konfigüre edilebilmeli,   

• Her sayfada mevcut olacak bir alarm göstergesi, alarm durumunda yanıp sönmeli, 

• Alarm onaylama (Acknowledgment), 

• Sistem etkin bir alarm onaylama mekanizmasını da içermelidir. 

Bunlar; 

• Herhangi bir mimik sayfasından ilgili nokta seçilerek ve bir onaylama butonuna basılarak, 

• Belirli bölgedeki alarmlar seçilerek ve onaylama butonuna basılarak, 

• Alarm sayfasından ilgili alarmlar seçilerek, 

• Alarm sayfasından sayfaların onaylanması, 

• Mevcut alarmlar için onaylama yapıldığında yanıp sönme sona ermeli ancak alarmdaki noktalar 

kırmızı olarak kalmalıdır. 
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• Tüm alarmlar Olay (Event) Veritabanına işlenmelidir. 

• Onaylama öncesi alarmdan çıkan alarmlar da izlenebilmeli ve onaylanabilmelidir.  

• Tüm kullanıcılar alarmları onaylama imkanına sahip olabilmelidir. 

Alarmların Bildirimi: 

• Her sayfada bulunan bir alarm butonu vasıtasıyla alarmlar bildirilebilmelidir.  

• Alarm sayfasında alarmlar izlenebilmelidir. 

• Sesli alarmlar alınabilmelidir. 

• Alarmlar yazıcı vasıtasıyla alınabilmelidir. 

• Alarmlar sisteme bağlı tüm kullanıcı ve sisteme tanımlı bilgisayarlar üzerlerinde 

görülebilmelidir. 

• Tüm ekranlarda en yüksek öncelikli son alarm gösteren bir satır olmalıdır. Tüm alarmlar 

onaylandığında bu satir temizlenmelidir. 

• Bir alarm oluştuğunda grafik ekranlarda alarm bilgisi nokta ismi, tanımı ile ekrana 

gelmelidir. Aynı anda gelen alarmlar olursa veya başka alarmlar oluşursa yüksek öncelikli olan 

alarm ekrana gelmelidir. Tüm bu alarmlar, alarm sayfalarında doğal olarak oluşmalıdır. 

Alarm Kayıtları: 

Alarmlar bir yazıcıya kayıt ediliyorken, aynı zamanda alarm olay veritabanına işlenmeli ve bu 

bilgiler diğer bilgi saklama ortamlarına aktarılabilmeli ve daha sonra geri getirilebilmelidir.  

Alarm Filtreleme: 

Alarm sayfalarında alarmlarda filtrelemeler yapılabilmelidir. Bunlar; 

• Önceliklerine göre (Acil, High, Low) 

• Onaylanmış alarmlar 

• Sadece belli bölgedeki alarmlar 

Alarm Bilgileri: 

Alarm sayfalarından ilgili alarm noktasından detay ekranlarına ilgili proses mimik sayfalarına, 

grafik trend sayfaları veya grup sayfalarına tek bir tuşla hızlı bir şekilde ulaşılabilmelidir. 

Veritabanı Özellikleri: 

Kontrol Sistemi nokta yapısı komposit nokta yapısında olmalıdır. Komposit nokta,  

ilgili nokta ve onun ilgili tüm parametrelerini içermektedir. Bu komposit noktalar tek  

bir tag ismi ile anılmalıdır. Veritabanının herhangi bir yedekleme ortamına yedeği  
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alınabilmelidir.  

Kontrolör Veritabanı: 

Kontrol sistemi tamamı ile entegre bir sistem olması dolayısıyla, sunucu veritabanının ayrıca 

konfigürasyonu gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Yani kontrolör konfigüre edildiğinde 

veritabanı da otomatik olarak oluşmalıdır.  

Geçmiş Bilgi Veritabanı: 

Konfigüre edilebilir geçmişe alt bilgilerin saklanması da kontrol sisteminin bir parçası olarak 

düşünülmektedir. Proses değerleri veya ortalamaları geçmişe ait bilgi olarak saklanabilmelidir.  

Germiş bilgilerin toplanması yapıldıktan sonra, proses bilgisine ilgili noktanın parametreleri ile 

birlikte ulaşılabilmelidir. Tüm grafik, trend, rapor ve uygulama arabirimi bu geçmiş bilgiler 

veritabanına ulaşılabilmelidir.  

Geçmiş bilgilerin toplanması sırasında toplama parametreleri ile ilgili on-line değişiklik 

yapılabilmelidir. Yapılan bu değişiklikler değişiklikten önceki bilgileri etkilememelidir. 

Olay (Event) Veritabanı: 

Sistem, proseste ve sistem üzerinde oluşan olayları, bir olay raporu (event) üretmelidir. 

Bu olaylar;  

• Alarmlar, alarm onayları, normale dönen alarmlar, operatörün kontrolü için yaptığı 

hareketler, 

• Operatörlerin sisteme girişi ve güvenlik seviyeleri değişimi,  

• Veritabanı üzerinde yapılan değişiklikler, komünikasyon alarmları, sistem başlama 

mesajları, 

• Olay veritabanının100,000 olaya kadar kapasitesi olmalıdır. Sistem standart sayfalarında 

bu bilgiler zaman sırasına göre son olaydan başlayarak gösterilmelidir. Standart raporlar olarak 

bu olay bilgileri online filtreleme ve sıralama yapılarak raporlanabilmelidir. Olay sayfaları tüm 

kullanıcılar tarafından izlenebilmelidir. 

Olay veritabanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

• Saat / tarih bilgisi,  

• Nokta ismi,  
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• Olay tipi,  

• Alarm önceliği,  

•  Nokta açıklaması,  

• PV değeri,  

• Birimi.  

Microsoft Excel ile Karşılıklı Bilgi Aktarımı;  

Kontrol sistemi Microsoft Excel ortamına on-line veya off-line bilgi aktarımına uygun 

olmalıdır. Bu amaçla şu özellikler desteklenmelidir: 

• Periyodik bilgi aktarımı, 

• Nokta parametrelerinin aktarımı,  

• Parametreler tag no ve tanımını içermeleridir.  

Bu özellik ile Excel ile kontrol sistemine bilgi aktarımı da mümkün olmalıdır. 

 

2.3.9.UPS ÖZELLİKLERİ 
 

• Tesis edilecek kesintisiz güç kaynağı cihazı, 3 faz giriş-3 faz çıkış, minumum 10 kVA 
olacaktır.  

• Akü grubu, UPS’in bağlı olduğu tüm yükü en az 15 dk besleyecek kapasitede olacaktır. 
• Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi ISO 9001, CE, ISO 14001, EN 62040-1-1 (güvenlik), EN 

62040-2 (EMC), EN 62040-3 (performans) standartlarına sahip olacaktır. 
• Kesintisiz güç kaynağının cihaz dolabı IP 20 koruma sınıfında olacaktır. 
• Sistemde Double conversion ve IGBT teknolojisi kullanılacak, cihazlar DSP kontrollü 

işlemciye sahip olacaktır. 
• Bakım için statik ve manuel by-pass anahtarı olacaktır. 
• Şebekeden ikinci akım kaynağına geçiş, hiçbir yarım dalga atlanmayacak şekilde kesintisiz 

gerçekleşecektir. 
• Kesintisiz güç kaynağı, beslediği yük ile şehir şebekesi veya dizel-jeneratör grubu arasında 

bir tampon vazifesi görerek yükü teşkil eden cihazların, şehir şebekesinin veya dizel jeneratör 
grubunun sağladığı elektrik enerjisindeki değişikliklerden ve dalgalanmalardan etkilenmesini 
minimuma indirecek ve enerji kesintilerini mutlak suretle önleyecektir. 

• Üzerinde bulunan bir LCD gösterge ile detaylı bilgi izleme ve kullanıcı tanımlı 
parametreler ayarlanabilmelidir. 

• Sistemin bünyesinde, arıza takibi ve tespitini kolaylaştıracak ışıklı ve sesli alarmlar mevcut 
olacaktır. 

• Sistem bünyesinde, akıllı fan kontrolü ile cebri havalandırma imkânları bulunacaktır. 
• Kesintisiz güç kaynağı ile ilgili, kitap, el kitabı, işletme, bakım ve onarım talimatları, genel 

devre ve irtibat şemaları sistemle birlikte verilecektir. 
• Cihaz aküden başlatma (cold start) özelliğine sahip olacaktır. 
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• Kısa devre, yıldırım ve aşırı gerilim korumasına sahip olacaktır. 
• Uzaktan acil kapatılabilmelidir. 
• Otomatik akü testi özelliğine sahip olmalıdır. 
• Kullanılacak aküler kuru tip bakım gerektirmeyen aküler olacaktır. 
• Akü kapasitesi ve yüklenme oranını göstermelidir. 
• SNMP ve RS485 üzerinden uzaktan izleme yapılabilmelidir. 
• Cihazlar %90 nemde yoğunlaşma olmaksızın çalışabilir özellikte olacaktır. 
• İnvertör çıkışında galvanik izolasyon trafosu bulunmalıdır. 
• %125 aşır ıyüklenmede 10 dakika süresince düzenli voltaj verecek özellikte olacaktır. 
• Cihazın ön paneli üzerinden geçmişe dönük en az 500 olaya ait arıza kayıt hafızası 

bulunmalıdır. 
• Sistem verimi %94 den yüksek olacaktır.  
• Ekstra donanım gerektirmeksizin paralel redundancy’i sağlayacaktır.  
• Hot-swap özelliği olacak ve enerji altında sökülüp takılabilir yapıda olacaktır. 
• Redundant yardımcı güç ve kontrol devresi bulunacaktır. 

 
Genel Özellikler 

Teknoloji Gerçek çevrimiçi-çift çevrim, IGBT doğrultucu 

Kontrol DSP, SPWM 

Haberleşme SNMP, RS232, RS485, MODBUS 

Uzaktan İzleme SNMPView, UPSMon, Uzaktan izleme paneli 

Kuru Kontak 3 adet programlanabilir 

Özel Girişler Jeneratör, akü kabini sıcaklık sensörü, uzaktan acil kapatma 
GİRİŞ 

Gerilim 380/ 400/410VAC 3 Faz+N 

Gerilim Aralığı ± %15(tam yükte) 

Frekans 50/60 Hz 

Frekans Aralığı ± %10 

Güç Katsayısı ≥ 0,99 

THDi < %3 
ÇIKIŞ 

Gerilim 380/ 400/410VAC, 3 Faz+N 

Gerilim Aralığı ± %1 (statik yük), dinamik yük VFI-SS-11’e uygun 

Frekans 50/60 Hz (Seçilebilir) 

Frekans Aralığı 
±%0.1 (özsekron), ±%1 (şebekeye senkron), ±%5’ e kadar 

ayarlanabilir. 

Güç Katsayısı ≥ 0,99 

THDv ≤ %2 (doğrusal yük), doğrusal olmayan yük IEC/EN 62040-3' 
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e uygun. 

Tepe Katsayısı 3:1 

Kısa Devre Akim ≤ 4,5xIn 
 

2.3.10.BACA GAZI ANALİZÖRÜ  
 
• Eş zamanlı olarak sülfür oksit (SO2), azot oksit (NOx), karbon monoksit (CO), karbon 

dioksit (CO2), ve oksijen (O2) ölçümü yapabilmelidir.  

• Cihaz  dış ortam şartlarına (su/yağmur) karşı korumaya sahip olmalıdır. 

• Cihaza entegre bacadan çekilen gazın nemini alabilecek bir sisteme sahip olmalıdır. 

• Cihaz en az 600oC‘e kadar ölçüm yapabilir özellikte olmalı ve ısıtmalı hat ve ısıtmalı proba 

sahip olmalıdır ve  gerekli ekipmanlar buna uygun olarak teklif edilmelidir. 

• Cihaz   -30 oC ile +50oC arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmelidir. 

• Cihaz %95 RH nem oranına kadar çalışabilmelidir. 

• Analog giriş-çıkış sinyalleri 4-20 mA sinyal tipinde olacaktır. 

• Güç beslemesi için 220V AC ± 10%, 50/60Hz ± 1% sağlanmalıdır. 

Ölçüm Aralığı 

 

NOx: 0-3500ppm 

SO2: 0-5000ppm 

CO: 0-6000ppm 

CO2: 0-25 hacim % 

O2: 0-21 veya 0-25 hacim % 

 

2.3.11.KAZAN BAŞI KONTROL PANOSU: 
 

Brülör yakınında sahadan operasyona izin veren bir pano bulunacaktır. Kontrol sistemiyle 

entegrasyonu sağlanacaktır. 

Panoda aşağıdaki elemanlar bulunacaktır; 
• Süpürme başlatma butonu 

• Yakıt (Gaz/fuel-oil) seçme butonu 

• Acil durdurma butonu 

• Brülör açma, kapama butonu (her brülör için) 
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• Süpürme gerekli ikaz lambası 

• Süpürme işlemde ikaz lambası 

• Süpürme tamamlandı ikaz lambası 

• Brülör fuel-oil devrede ikaz lambası (her brülör için) 

• Brülör doğal-gaz devrede ikaz lambası (her brülör için) 

• Brülör arıza ikaz lambası (her brülör için) 

• Kazan arıza ikaz lambası 

Bu panoda ayrıca fuel-oil ve gaz tüketim sayaçları,Dram basıncı, kızdırıcı çıkış buhar basıncı ile 

fuel-oilatomize buhar, fuel gaz hat basınçları bu panoda yer alacaktır. 

 

2.3.12. ENDÜSTRİYEL YÖNETİLEBİLİR SWİTCH ÖZELLİKLERİ 

Sistemde kullanılacak tüm network switchler endüstriyel tip, kendinden soğutmalı (fansız) 

olacaktır. 

Çalışma sıcaklık aralığı -40°C ... +70°C ve nem aralığı %10 ... %95 olacaktır. 

Switch üzerinde her port için status LED'leri bulunacaktır. 

Cihaz MRP (veya Hiper-Ring), MSTP, RSTP, QoS, SNMP, Link Aggregation protokollerini 

destekleyecektir. 

SNMP v3 ve RMON desteği olacaktır. 

IGMP snooping desteği olacaktır. 

Cihazın, detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için ‘port mirroring’ özelliği bulunacaktır. 

Cihazda, çalışma durumu ile ilgili röle çıkışı bulunacak, bu röle çıkışından yanlış besleme gerilimi, 

belirlenen sıcaklık değerinin üzerine çıkılması, Otomatik Konfigürasyon Adaptörünün çıkarılması, 

ring topolojinin kesilmesi gibi bilgiler alınacaktır. 

Cihaz, cUL508, NEMA TS2 ve IEC 61850 standartlarını destekleyecektir. 

Cihaz, üzerindeki portlardan bakır kabloların uzunluğunu, her hangi bir kopma olup olmadığını ve 

eğer kopma var ise bağlantı portundan ne kadar uzaklıkta olduğunu tespit edecektir. 

Yedekli (İki adet) güç besleme özelliği olacaktır. 

Cihazın up link portları (ringi oluşturan portlar) 1 Gbit, diğer tüm portlar minimum 100 Mbit bant 

genişliğine sahip olacaktır. 

Endüstriyel Network Yazılımı, network switch üreticisi tarafından ve aynı marka ile tedarik 

edilecektir. Bu yazılım sayesinde network izlenip yönetilecektir. Birden çok operatör eş zamanlı 
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olarak networkü izleyecektir. İş kapsamındaki Windows İşletim Sistemlerine uyumlu olacaktır. 

Yazılım, network topolojisini otomatik olarak algılama özelliğine sahip olacaktır. Networkteki 

fiber, bakır ve kablosuz bağlantılar ayrı sembollerle, ayrıca bant genişlikleri de görsel olarak 

gösterilecektir. Yazılım, birden çok cihazın bir arada konfigüre edilebilmesine imkan verecektir. 

Yazılım, tüm ethernet cihazlarını gösterebilme (markadan bağımsız olarak) özelliğine sahip 

olacaktır. Yazılıma alarm değerleri 3 kademeli olarak girilebilmelidir. Alarm değerleri olarak 

sıcaklık, bant genişliği kullanımı, hata sayısı girilebilecektir. Yazılım alarm durumlarını 

“EventLog” ekranında saklayacaktır. Saklama kapasitesi kullanılan cihazın hafızası ölçüsünde 

kullanılabilecektir. Yazılım, tüm network switchlerin sıcaklık, MAC adresi, bant genişliği 

kullanımı, seri numaraları değerlerini gösterecektir. Yazılım iki ethernet cihaz arasındaki iletişim 

olasılıklarını ve olası iletişim yolunu gösterme özelliğine sahip olacaktır. Yazılım, kullanıcının 

belirleyeceği sürelerde tüm network altyapısını otomatik olarak tarama ve sorun varsa bildirme 

özelliğine sahip olacaktır. Yazılımın OPC server özelliği olacak, bu sayede kontrol sistemlerine ve 

Scada sistemlerine entegre edilecektir. 

2.3.13. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ 

Aşağıda özellikleri belirtilen 2(iki) adet dizüstü bilgisayar İşletmeye teslim edilecektir. 

• Ürünün işlemcisi Intel 10. nesil İ7 olmalı ve en az 2,5 GHz hızında hız artırımı ile en az 4 

GHz'ye kadar çıkabilmelidir. 

• İşlemcinin ön belleği en az 12 MB olmalıdır ve en az 6 çekirdekli olmalıdır. 
• Ürün üzerinde en az 16 GB DDR4-2933 SDRAM (2 x 8 GB) bellek olmalı ve bellek yuvası en 

az 2 adet olmalıdır. 
• Ürün üzerinde en az 1 TB HDD + 256 GB SSD dahili sürücü olmalıdır. 
• Ürünün ekranı en az 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal Full HD (1920x1080) LED yansımasız ekran 

olmalıdır. 
• Grafik kartı en az GTX1650 ve 4GB GDDR5 (paylaşımsız) özelliklerinde olmalıdır. 
• Ürün üzerinde en az 1 tane USB 2.0, 2 tane USB 3.2, 1 tane HDMI, 1 AC güç kaynağı,  

1 RJ-45 bağlantı noktası bulunmalıdır. 
• Ürün üzerinde tümleşik stereo hoparlör ve mikrofon bulunmalıdır. 
• Ürün üzerinde en az HD tip (30fps@720p) web kamerası bulunmalıdır. 
• Ürün Q Türkçe klavye olmalıdır. 
• Ürün üzerinde Ethernet 10/100/1000 Mbps bağlantı hızlarını destekleyen ağ arabirimi 

bulunmalıdır. 
• Ürün üzerinde en az 802.11 ac WiFi ve Bluetooth® 4.2 Kombinasyonu destekleyen kablosuz 

ağ birimi bulunmalıdır. 
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• Ürünün AC adaptörü en az 150 W olmalıdır. 
• Ürün üzerinde bulunan Pil türü en az 3 hücreli Lityum İyon olmalıdır. 
• Ürünün pil ömrü minimum 8 saat olacaktır. 
• Ürünün işletim sistemi Windows 10 olacaktır. 
• Üründe en az 1 yıl lisanlı Microsoft Office programı olacaktır. 
• Ağırlığı en fazla 2.5 kg olmalıdır. 
• Ürün sıfır ve en az iki yıl garantili olmalıdır. 

3.KONTROL ÇEVRİMLERİ VE BRÜLÖR DENETİM SİSTEMLERİ 
 

Önerilen kontrol ve denetim sistemlerinde asgari aşağıda istenilenler bulunacak, YÜKLENİCİ 

firma kendi denetim sistemi gereği ek kontrol ve denetim sistemleri ilave edebilecektir. 

Sistem Giriş/Çıkış Listesi 

Oransal Girişler: 

Kızgın Buhar Basıncı-Sıcaklığı 
Fuel-oil Akışı 
Fuel-oil Basıncı 
Fuel-oil Sıcaklığı 
Doğal Gaz Akışı 
Doğal Gaz Basıncı 
Hava Akışı-Basıncı 
Hava Sıcaklığı (Fan girişi-ortam) 
Besi suyu sıcaklığı (eko girişi) 
Besi suyu sıcaklığı (eko çıkışı) 
Besi suyu sıcaklığı (ısıtıcı girişi) 
Besi suyu sıcaklığı (ısıtıcı çıkışı) 
Rüzgâr kutusu basıncı 
Yanma odası basıncı 
Kazan çıkışı basıncı 
F.D. Fan motor akımı 
02 miktarı 
Kazan çıkışı gaz sıcaklığı 
Eko çıkışı gaz sıcaklığı 
Baca dumanlılık oranı 
Dram basıncı 
Besi suyu akışı 
Su / buhar akışı 
Buhar sıcaklığı (Atemperatör girişi) 
Buhar sıcaklığı ( Atemperatör çıkışı) 
Buhar sıcaklığı (Son kızgın Buhar) 
Dram suyu kondüktivitesi 
İç ortam doğal gaz hissedicisi 
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Rüzgâr kutusu (dış ortam) doğal gaz hissedicisi 
Besi suyu pompaları elektriki analizörü 

 

Oransal Çıkışlar: 

Fuel-oil kontrol vanası 
Doğal gaz kontrol vanası 
Hava damperi 
Besi suyu kontrol vanası 
Spray  (soğutma suyu kontrol vanası) 
Daimi blöf kontrol vanası. 
Hava fanı devri 

 

Sayısal Girişler: 

Yüksek buhar basıncı 
Yüksek su seviyesi 
Düşük su seviyesi 
Çok düşük su seviyesi 
Minimum hava akışı 
Süpürme hava akışı 
F.D. Fan devre hızı 
Yüksek,  yanma odası basıncı 
Düşük, enstrüman hava basıncı 
Alev gözleyici soğutma havası kaybı 
Süpürme başlat butonu 
Gaz / Fuel-oil yakıt seçme şalteri 
Acil durdurma butonu 
Fuel-oil ateşleme konumu 
Doğal gaz ateşleme konumu 
Yüksek doğal gaz basıncı 
Yüksek fuel-oil sıcaklığı 
Düşük fuel-oil basıncı 
Düşük atomize buhar basıncı 
Fuel-oil ana kesme vanası kapalı 
Fuel-oil geri dönüş vanası kapalı 

 

Her Brülör İçin: 

Fuel-oil brülör otomatik kesme vanası kapalı 
Doğal gaz brülör otomatik kesme vanaları kapalı 
Fuel-oil namlusu takılı 
Fuel-oil namlusu çekili 
Brülör hava kesme damperi açık 
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Brülör hava kesme damperi kapalı 
Pilot alev gözleniyor 
Ana brülör gözleniyor 
Brülör start 
Brülör stop 

 

Sayısal Çıkışlar: 

Süpürme gerekli ikazı 
Süpürme işlemde ikazı 
Süpürme tamam ikazı 
Kazan devre dışı ikazı 
Fuel-oil ana kesme vanası açma 
Fuel-oil geri dönüş vanası kapama 
Doğal gaz ana kesme vanası açma 
Pilot yakıcı ana kesme vanası açma 

 

Her Brülör İçin: 

Brülör fuel-oil açık ikazı 
Brülör doğal gaz açık ikazı 
Brülör trip ikazı 
Fuel-oil kesme vanası açma 
Doğal gaz kesme vanaları açma 
Pilot yakıcı selonodileri açma 
Pilot ateşleme trafosu enerjileme 
Buhar yıkama vanası açma 
Namlu ateşleme konumuna alma 
Namlu geri çekme 
Brülör hava damperi kapama 
Brülör hava damperi açma 

 

Kontrol Çevrimleri 

Ana Basınç Kontrolü: 

Kızgın buhar çıkışından ölçülen buhar basıncı, istenilen buhar basıncı değeri ile karşılaştırılarak 

elde edilen fark üzerinde PI kontrol uygulanılacaktır. Kontrol çıktısı kazan talebi olarak yakıt ve 

hava debilerinin ayarlanmasında kullanılacaktır. 

Yakıt Akış Kontrolü: 

Kazan talebi ile hava akışı karşılaştırılarak, küçük olanı seçilmiş olan (gaz/Fuel-oil) yakıt akışının o 

anki miktarını düzeltmede yakıt talebi olarak kullanılacaktır. 

Doğalgaz ve fuel-oil kontrolü birbirinden bağımsız olarak ele alınacaktır. 
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Yanma Havası Akış Kontrolü: 

Kazan talebi ile yakıt akışı karşılaştırılarak en büyük olan hava akışının o anki miktarını düzeltmede 

hava talebi olarak kullanılacaktır. Kazan talebi üzerinde seçilen yakıta uygun 02 trim değeri 

uygulanacaktır. 

Fan motoru frekans konvertörü ile sürülecektir ve yanma havası kontrolü yapılacaktır. 

Fan motoruna motor izleme cihazı takılacak çıkışları kontrol sisteminden izlenecektir. 

O2Trim Kontrolü: 

Yanma sonu gazdan ölçülen kalan O2 miktarı trim kontrol için yakılan yakıta uygun fazla hava 

miktarını ayarlamada kullanılacaktır. 

Dram seviyesi ve Besi Suyu Akışı Kontrolü: 

3 elemanlı seviye kontrolü uygulanacaktır. Birinci eleman olan dram su seviyesi, buhar akışı ve besi 

suyu akışının düzenli olmadığı devreye giriş dönemlerinde tek elemanlı seviye kontrolü olarak 

kullanılabilecektir. 

Buhar Çıkış Sıcaklığı Kontrolü: 

Buhar sıcaklığı ve ileri besleme endeksi olarak hava akışının kullanıldığı sıcaklık kontrol çevrimi 

sonrası atempratörspray vanası kontrol edilecektir. 

Daimi Blöf Miktarı Kontrolü: 

Dram suyunda ölçülen kondüktivite değerini istenilen seviyede tutmak amacı ile daimi blöf miktarı 

otomatik olarak ayarlanacaktır. 

Atomize buhar fark basıncı kontrolü: 

Fuel-oil yakılması sırasında gerekli olan atomizasyon buhar basıncı farkını otomatik olarak 

ayarlayacaktır. 

Eko su by-pass kontrolü: 

Eko besi suyu baca gazı sıcaklığına göre by-pass edilecektir. 

 

Brülör Emniyet Denetim Sistemi: 

Brülörlerin yakılması ve işletme 

• Ateşleme Öncesi Emniyet Kilitlenmelerinin Denetlenmesi 

• Ateşleme Öncesi Yanma Odasının Hava İle Süpürülmesi 

• Pilot Alevinin Yakılıp Gözlenmesi 

• Ana Alevin Oluşturulup Gözlenmesi 



 

 

 

 
50 T/H YÜKSEK BASINÇLI SU BORULU 

 BUHAR KAZANI  
 

Doküman  
 

Sayfa No: 
 

DCS ve BMS KONTROL SİSTEMLERİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Tarih: 
 

Revizyon: 
 

 

 

33/35 

• Yakıt/Hava Kontrol Sistemleri ile Haberleşme 

• İşletme Sırasındaki Emniyet Kilitlenmelerinin Denetlenmesi Ve Emniyet Duruşlarının 

Yapılması. 

Brülör denetimi sistemi tasarımında kullanılacak asgari mantık NFPA 85D (Fuel-

oilfiredmultipleburnerboiler furnace,1984) ve NFPA 85B (Natural/ gas-

firedmultipleburnerboilerfurnace, 1984) kurallarına uygun olacaktır. Bu sistemde kullanılan 

malzemeler EPDK’nın ilgili yönetmeliklerine uygun olacaktır. 

    4.EĞİTİM 

Eğitimin Adı Süresi 
(Gün) 

Kişi 
Sayısı Yeri 

Kontrol ve İzleme 
Sistemi 

Mühendislik Eğitimi 
5 5 Kontrol Sistemi Üreticisinin (imalatçı) yerinde; 

sertifikalı sınıf eğitimi,  

Kontrol Sistemi 
Operatör Eğitimi 3 7 İşletme Müdürlüğü’nde sistem üzerinde sınıf eğitimi,  

Eğitimle ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir. 

5-MALZEME LİSTESİ: 

Verilen malzeme listesi bilgilendirme amaçlıdır. İşin yapımı aşamasında şartnamede    verilen 

detaylar dikkate alınacaktır. 

NO MALZEME ADI MİKTAR BİRİMİ 

1 BMS Mühendislik İstasyonu 1 ADET 

2 DCS Müh. İstasyonu 1 ADET 

3 DCS Operatör İstasyonu 4 ADET 

4 Sunucular 4 ADET 

5 70" Led Ekran 1 ADET 

6 Yazıcı 1 ADET 
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7 BMS Panosu (Röle,kontaktör.klemensvs…) 1 ADET 

8 BMS (Yazılım-Donanım) 1 ADET 

9 DCS Panosu (Röle,kontaktör.klemensvs…) 1 ADET 

10 DCS  (Yazılım-Donanım) 1 ADET 

11 FAT  1 SET 

12 Sinyal Kablolama 1 SET 

13 Brülör Önü Kontrol ve İzleme Panosu 1 ADET 

14 Baca Gazı Analizörü 1 ADET 

15 Endüstriyel Yönetilebilir Switch 2 ADET 

16 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 ADET 

17 Dizüstü Bilgisayar 2 ADET 

18 Eğitim 1 SET 
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6. SİSTEM MİMARİSİ 
 
Şekil-1 :Tasarlanacak DCS ve BMS SistemMimarisi 
 

Main 
Server (2) 

DCS 
Müh./Opr.  
İstasyonu (5) 

Hot-Standby 
Redundant CPU-
DCS 
 

 

Historian 
Server 

Uzakİstasyon 

İstasyon 

Ethernet 

Renkli 
Lazer A3-
A4 Yazıcı 

Internet 
 

Firewall 
 

BMS Müh. 
İstasyonu (1) 
 

 

LED EKRAN x 1 

Web 
Server 

  
  

  

BMS-ESD-SIL3 

SIL-3  


	1. GENEL KAPSAM
	 İşlemci :Intel® Xeon E5-1650 v4 (3.60 Ghz, 4 GHz, 15 MB, 6 Core, Turbo, HT)
	 Hafıza :16 GB DDR4 2400 Mhz ECC RDIMM (4 x 4 GB)
	 HDD :2 TB SATA-II 7200 rpm XT Series
	 Ekran Kartı:nVidia® Quadro K4000 (3 GB DDR5) Dual Display Port, DVI
	 Hafıza :128 GB
	 İşletim Sistemi :Windows® 10 Professional 64bit TR
	 Optik Sürücü :8x DVD +/- RW Slim
	 Klavye Mouse :USB Black Keyboard, Laser Mouse
	 Boyut :Rack Tipi(2U)
	 PowerSupply :685watt
	 Ethernet :Gigabit Ethernet
	 Portlar :3+3+3 USB 2.0, 3+1 USB 3.0, Seri, 2x PS2
	 Diğer Genişleme Yuvaları :3xPCIe x16 Gen3, 1xPCIe x4 Gen2, 1xPCIe x1 Gen2, 1xPCI
	 Garanti Süresi :3 Yıl

	5-MALZEME LİSTESİ:

