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GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM SANTRALİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İŞİN TANIMI, KAPSAMI VE TANIMLAR



Bu şartname Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak olan YG şebeke baglantılı Güneş Enerji Santralinin(Enerji Depolama Sistemi ile birlikte)  projelendirilmesini, kurulum ve montajının yapılıp sistemin tüm elemanları ile devreye alınması için gerekli olan teknik gereksinimleri kapsar. 

1.2 Güneş Enerji Sisteminden elektrik üretimi amacıyla, ihale dosyasında yer alan vaziyet planlarında belirtilen alana, 35 MWp gücünde YG şebeke bağlantılı Enerji Santrali kurulumu ve kurulacak Enerji Santrali için en az 35MW/17,5MWh güç/enerji kapasiteli Enerji Depolama Sistemi (EDS)  kurulumu için, İşin kapsamı aşağıdaki gibidir;

Projelerin Hazırlanması 
Projelerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna onaylatılması
Tesis alanının düzenlenmesi
Konstrüksiyon işleri
Ekipmanların temini, montajı ve testlerinin yapılması
Tesisin devreye alınması ve işletilmesi


	Teknik şartnamede geçen tanımlar aşağıda verilmiştir.


İDARE : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( Kib-Tek )
İSTEKLİ : Teklif veren her bir firma veya konsorsiyum
YÜKLENİCİ : Teklifi uygun bulunduktan sonra sözleşme yapılan firmayı
GES: Güneş Enerjisi Santrali’ni
AG	 : 1.000 V’dan küçük gerilim seviyesini
OG : 1.000 V’dan 35kV’akadar olan gerilim seviyesini 
YG : 35 kV ve üzeri geilim seviyesini
HÜCRE : 24kV metal muhafazalı modüler hücreyi
DC : Doğru akımı
AC: Alternatif akımı
Batarya Aylık Boşta Deşarj Oranı (Self Discharge Rate): Bataryaların bekleme durumunda, iç kimyasal reaksiyonlar sebebiyle doluluk oranlarındaki aylık yüzdesel azalma miktarını, 
Batarya DC-DC Verimliliği (Battery DC-DC Efficiency): Bir batarya modülünün dönüştürücü ara yüzünün DC anahtarındaki minimum verimini,
BYS: Bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj sırasında denetimini ve yönetimini yapan, batarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık vb. önemli değerlerin ölçümünü yaparak, optimum değerlerin dışına çıkıldığında sisteme müdahale eden Batarya Yönetim Sistemini,
Çevrim: Batarya kapasitesinin 1 (bir) tam dolum ve boşalımını,
EYS: Akıllı şebeke ve operasyonel özellikleri sağlayan ana kontrol sistemi olan ve proje yönetimi, merkezi kontrol ve veri toplama sistemi olarak SCADA sistemini de içeren Enerji Yönetim Sistemini, 
Oturan Sistemin Toparlanması (Black Start): İletim sisteminin kısmen veya tamamen oturması durumunda harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye alınabilen üretim tesisleri vasıtasıyla iletim sisteminin enerjilendirilmesi ve diğer üretim tesislerinin yeniden devreye alınmasını,
Primer Frekans Kontrolü: Sistem frekansının düşmesine veya yükselmesine tepki olarak yan hizmet biriminin aktif çıkış gücünün otomatik artırılması veya düşürülmesi yoluyla sistem frekansının yeni bir denge noktasına getirilmesini,
SCADA: Merkezi Kontrol ve Veri Toplamayı,
Üretim Çıkışı Düzeltme (Smoothing): Farklı güneşlenme zamanlarına karşı GES enerji çıkışlarının istenilen aralıkta tutulmasını,
Yük Öteleme (Load Shifting) : Enerjinin elektrik fiyatlarının ve/veya talebinin düşük olduğu zamanlarda depolanarak, yüksek olduğu zamanlarda kullanılmasını.






 STANDARTLAR

TS STANDART NUMARASI
IEC, EN, HD, ISO STANDART NUMARASI

STANDART ADI
TS HD 60364
IEC 60364(Tüm Böl.)
Alçak gerilim elektrik tesisatı

IEC 60364-6
Alçak gerilim elektrik tesisatı – Bölüm 6: Doğrulama


IEC 60364‐7‐712
Binalarda elektrik tesisatı – Bölüm 7‐712: Özel tesisat ve yerleşim gereksinimleri – Fotovoltaik (PV) güç kaynağı sistemleri

TS IEC 60755

IEC 60755
Artık akımla çalışan koruyucu düzenler-Genel kurallar.

TS EN 61557

IEC 61557           (Tüm Bölümleri)
Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1000 V AC ve 1500 V DC’ye kadar- Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar.
TS EN 61730
IEC 61730(Tüm Böl.)
Fotovoltaik (PV) modül güvenlik niteliği
TS EN 50438
IEC 50438
Mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekeleri
ile paralel bağlanması için kurallar.

TSE K 191

Faz akımı 16 A’den büyük olan jeneratörler için bağlantıkuralları-Dağıtım sistemine AG seviyesinden bağ.

TSE K 192

Faz akımı 16 A’den büyük olan jeneratörler için bağlantı kuralları-Dağıtım sistemine OG seviyesinden bağlanan

TSE EN 62446

IEC 62446
Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler - Sistem
dokümantasyonu, devreye alma deneyleri ve muayene için asgari kurallar.
TSE EN 5021
IEC 50521
Fotovoltaik sistemler için – Güvenlik kuralları ve deneyler.
TSE EN 62305
IEC 62305
Yılıdırmdan Korunma

TS CLC/TS 50539-12

Alçak gerilim için ani yükselmelere karşı koruyucu cihazlar - DC gerilim içeren özel uygulamalar için ani yükselmelere karşı koruyucu cihazlar - Bölüm - 12 :
Seçim ve kullanma esaları - Fotovoltaik tesisatlara bağlanan SPD'ler.

IEC 62548
PV Dizeler. Tasarım gereksinimleri.

EN 61701
"Fotovoltaik (PV) modüllerin tuz buharı korozyon testi"

IEC 62109
"Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanılan eviricilerin güvenliği"

IEC 61000-3
‘’Elektromanyetik uyumluluk (EMC)’’

EN  61215
‘’Fotovoltaik (PV) modüller için Tasarım niteliği ve tip onayı.’’ 
2.1   Bu şartname kapsamındaki FV sistemin tasarımı ve kurulumunda kullanılan tüm teçhizat aşağıdaki Türk Standartları (TS) Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC, EN, HD, ISO) Standartları ve diğer standartların yürürlükteki en son baskılarına uygun olacaktır. Aşağıdaki tabloda yer almayan ancak teknik şartnamenin ilerleyen bölümlerinde atıfta bulunulan standartlar için de aynı durum söz konusu olacaktır.
2.2  Bu şartname kapsamındaki Enerji Depolama Sistemi  ve bileşenleri tahdidi olmamak kaydıyla aşağıdaki Standartların yürürlükteki en son baskılarına uygun olacaktır. 


STANDART NO
STANDARD ADI
EN 50272-1
İkincil bataryalar ve batarya kurulumları için güvenlik gereksinimleri
IEC 62619
Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren sekonder hücreler ve piller - Endüstriyel uygulamalarda kullanım için sekonder lityum piller ve piller için güvenlik gereksinimleri
IEC 62620
Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar - Endüstriyel uygulamalarda kullanım için ikincil lityum hücreler ve bataryalar
IEC 62485-1, 2
İkincil bataryalar ve batarya kurulumları için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 1: Genel güvenlik bilgileri, PA, Bölüm 2: Sabit Bataryalar
IEC 61427-2
Yenilenebilir enerji depolaması için ikincil hücreler ve bataryalar - Genel gereksinimler ve test yöntemleri - Bölüm 2: Şebeke içi uygulamalar



Ayrıca kablolama, koruma sistemi ve ekipmanları, topraklama, yangın algılama ve alarm sistemleri, elektromanyetik uygunluk (EMC), güç dönüştürücü, kesici ve kontaktör, izolasyon ve benzeri tüm ekipman ve kurulumları ilgili standartlara uygun olarak yapılacaktır. 




3. GENEL ŞARTLAR



İstek’li, teklif mektubunun ekinde, aşağıda belirtilen malzemelerin teknik özelliklerini gösteren orijinal dökümanları sunacaktır. Aşağıda belirtilen malzemelerin marka ve model bilgilerini teklif ekinde belirtilecektir.

	FV Paneller

Eviriciler
	Enerji Depolama Sistemi(EDS) bileşenşeri
	YG Hücreler, Kesiciler, Koruma Röleleri

Uzaktan izleme ve veri yönetim sistemi bileşenleri 
Transformatör 

İstekli tarafından verilen ürün bilgi föyleri (data sheet) İdare tarafından yayınlanan teknik şartnameye uygun olmayan veya ürün bilgi föyü vermeyen ya da tip test sertifikaları (istenilen ürünlerde) olmayan ürün teklif eden İstekli’nin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Verilen data sheetlerde teknik şartnamede istenilen bilgiler görülebilmelidir.

	Kurulacak olan GES ile ilgili tasarım, planlama, donanım, nakliye, montaj, entegrasyon, devreye alma, üretim, onarım işleri ile, işin bir bütün olarak tamamlanması için gerekli her türlü montaj işlerini de kapsayan ilgili tüm çalışmalar Yüklenici tarafından yapılacaktır.



	İhaleye teklif veren İstekli’ler (teklif veren şirket veya konsorsiyum ise, konsorsiyum üyelerinden en az bir tanesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacak ve ihale dosyasıyla birlikte İdare’ye sunacaktır. 


	İhaleye teklif verecek istekliler (teklif veren şirket veya konsorsiyum ise, konsorsiyum üyelerinden en az bir tanesi) tek seferde en az 35 MWp ve toplamda en az 100 MWp gücünde Güneş Enerji Santrali kurmuş olması gerekiyor. Bu tecrübesini, teklif ile birlikte vereceği iş bitirme belgeleri ile ıspatlayacaktır (Z)


İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; arazilerin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılacaktır.

	Tekliflerin değerlendirilmesinde, İstekli’nin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilecektir.


Yüklenici, işe başlamadan önce tasarım çalışmalarında belirtilen işlemleri uygulayacaktır. 

	Teknik şartname ve eklerinde değinilmeyen ancak işin tekniği ve sistemin fonksiyonel çalışması ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması gereken her türlü asli ve yardımcı tüm ekipmanlar ile yapılması zorunlu olan tüm işler İdare’nin lehine olan hususlar olarak kabul edilip bu iş kapsamında yapılacaktır. Bunlarla ilgili İdare’den herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 


	Sahada imalatı yapılacak ya da depolanacak olan tüm malzemelerin nakliyesi, paketlenmesi, depolaması ile ilgili tüm masraflar Yüklenici’ye ait olacaktır.


	Hatalı uygulama ve tesisat nedeniyle şebeke bağlantısı şartlarının sağlanamamasından Yüklenici firma direkt sorumlu olacak ve gerekli olan tüm iyileştirme/düzeltmeleri Yüklenici firma tarafından sağlayacaktır.


Yüklenici çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olarak temin edilmesini ve kullanılmasını sağlayacaktır. 

	Tesiste kullanılacak tüm malzemeler teknik şartnamede belirtilen kalite standartlarına uygun olacak olup uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.


GES tesisatının kurulumundaki tüm tasarımlar, ürünlerin seçimi, kurulum projeleri, en son hal projeleri, montajlar ve geçici kabul testleri tamamen İdare’nin bilgisi dâhilinde olacaktır. İdare’nin istemesi durumunda kurulumdaki her türlü malzemenin testi gerekirse bağımsız akredite test kuruluşlarına yaptırılacaktır. Çıkacak maliyet tamamen Yüklenici firmaya ait olacaktır. Bu iş kapsamında Yüklenici tarafından temin edilecek tüm malzemeler İdare onayından geçecektir. Tüm ana kalem malzemelere ait İdare onay belgeleri düzenleyecek olup kontrol teşkilatı imzası olmadan malzeme temini yapılmayacaktır.

3.16 İşin yapımı ve işletilmesi esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarardan Yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel Yüklenici’den tazmin edilecektir.








4. FOTOVOLTAİK  PANELLER (Güneş Enerjisi Üretim Alternatifi)




	Güneş Enerjisi ile üretim FV Paneller ile olabileceği gibi, başka teknolojiler ile de yapılabilecektir. FV Panel dışında kullanılacak teknolojiler için ihale dosyasında teknolojiyi anlatan detaylı bilgi olması zorunludur. FV Panel teknolojisi dışında her hangi başka bir teknoloji ile üretim yapılacaksa, istekli, bu teknoloji ile dünyada en az bir seferde 35 MWp ve toplamda en az 100MWp santralı başarıyla kurmuş ve işletmeye almış olması gerekmektedir. Bu tecrübesini, teklif ile birlikte vereceği iş bitirme belgeleri ile ıspatlayacaktır (Z)
	FV Paneller güneş ışığını direkt DC (Doğru Akım) elektriğe dönüştürecektir
	FV Paneller monokristal veya polikristal yapıda olacaktır.
	GES’te, tek bir markanın tek bir modelinin tek bir güçte panelleri kullanılacaktır. Farklı model ve güçlerdeki paneller sistem içerisine kesinlikle dahil edilmeyecektir.
	Her üretim dizisindeki paneller, mümkünse aynı üretim serisinden olacaktır. 
	FV paneller, - 10 °C ile + 55 °C çalışma sıcaklığında ve %0-85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışacaktır.
	Paneller aynı üreticide üretilmiş olup nominal ömürleri en az 25 yıl olmalıdır. 

Panel kataloğu, talep edilen birinci sınıf (A kalite) grubu standartlarına ait sertifikalar ve garanti belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır. 
	FV Paneller minimum 10 yıl mekanik ve 25 yıllık lineer performans garantisi (Çıkış Gücü Garantisi) olmalıdır. 
	Modüllerin işletmeye alma tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde ürün etiketinde belirtilen FV Panelin güç çıkışının %90'lık eşiğin altına inmeyeceği, İdare Geçici Kabulünden tarihinden itibaren sonraki 25 yıl içerisinde ürün etiketinde belirtilen FV Panelin güç çıkışının %80'lik eşiğin altına inmeyeceği garanti edilecektir. Bu koşulların sağlandığına dair bilgiler üretici kataloglarında da yer alacaktır.

Ürünün çıkış gücü ölçümleri IEC 61646 standardında açıklanan koşullara uygun şekilde yapılacaktır ("Standart Test Koşulları"). 
Güneş Panelleri’ne ilişkin ürün garantisi ve yaşlanmaya bağlı lineer güç kayıp garantisi, panel üreticisi firma tarafından verilen garanti şartları ve koşullarında sağlanan değerler ile birebir aynı olacaktır. Bu koşulu sağladığına dair bilgi ve belgeler sunulan teknik dokümanda yer almalı ve garanti belgesi ile de belgelenmelidir. 
	FV modül koruma camı SPF sertifikalı olacaktır. Ön yüz, güneş ışığını yansıtmayan, geçirme özelliği yüksek EN  12150 standardında temperlenmiş cam olacaktır. En az%91,5 geçirgenliğe haiz olacaktır. Cam kalınlığı 3,2 mm ‘den az olmayacaktır. Harici olarak uygulanacak zorlamalara karşı dayanıklı olacaktır.(Örneğin taş atılması durumunda veya buz, dolu gibi parça darbelerine karşı cam kolaylıkla kırılmayacak yapıda olacaktır) Arka yüzünde, kullanılan malzeme izolasyonu; IEC 60664-1 göre 1000 V standardına uygun olacaktır.
	FV Panel solar kablo bağlantı soketleri combiner box ve FV panel tarafında panel üreticisinin belirttiği orijinal soketi kullanılarak yapılacaktır. Uyumlu soketler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Soketler üreticinin uygun gördüğü metod ya da cihazla kabloya bağlanacaktır.

	FV Paneller ihtiyaca göre seri ve paralel bağlanmaya elverişli olacaktır.
	FV Panellerin Maksimum güç toleransı Panel başına en az 0~+5 W aralığında olacaktır. Eksi yönde tolerans olmayacaktır. Yani 0 W'tan aşağıya hiç bir zaman geçmeyecektir.


	FV Panellerin çerçeveleri krozyona karşı dayanıklı eloksallı yapıda olacaktır.
	Güneş panelleri 2400 pascal rüzgar yüküne dayanabilecek yapıda (IEC 61215’e göre) olmalıdır ve bu değerlerin sağlandığı belgelenmelidir. 
	Panellerin bağlantı kutusu IP65, konektörleri IP66 suya dayanıklılık standardını sağlamalıdır. 
	Herbir panelin barkod sistemi ile dijital takibi yapılabilmeli ve aşağıdaki bilgiler içerilmelidir; 

	Panel sevkiyat tarihi
	Panel ambalajından çıkarılma tarihi 

Panel kurulum lokasyonu ve tarihi 
Panel ilk üretim tarihi 

	Paneller aşağıdaki standartların gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretilmiş olmalıdır:

	EN IEC 61730 1500 V, EN 61215/61646 1500V, CE

ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 
IEC 61701, IEC  60068-2-68


5. EVİRİCİLER/İNVERTERLER





Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre eviriciler ile AC gerilime çevrilecektir.

	GES dâhilinde kullanılacak eviricilerin tamamı aynı marka, model, tipte olacaktır.


	Her bir evirici 50 Hz frekansında, tam sinüs dalgası formunda 3 faz 400 V AC çıkışı sürekli olarak verecek yapıda olacaktır.


	Eviriciler fason üretim olmayacaktır. Üreticiye ait fabrika üretimi olacaktır.  


	Maksimum verimi en az % 98,5 ve Euro/CEC verimi en az %98,0 olacaktır.


	THD (Total HarmonicDistortion) %2'ten küçük olacaktır.


	Eviriciler güç faktörünü ayarlayabilme özelliğine sahip olacaktır.


	Eviricilerin bütün komponentleri IP65 koruma sınıfında dayanıklılık standardını sağlayacaktır.


	Eviricilerin çalışma sıcaklığı aralığı -10 ile +50 C derece aralığını kapsayacaktır.


	Eviriciler CE Belgesi'ne sahip olacaktır.


	Eviriciler; IEC/EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN61000-3, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, VDE AR-N 4105, standartlarına  uygun olacaktır.


	Eviricilerin hem DC hem de AC tarafı parafudur ile korunacaktır. Evirici üzerinde pano kapağını açmadan kullanılabilen ayırıcı yük şalteri olacaktır. 


	Combinerbox’lar evirici yanında, ya da sahanın uygun bir noktasında veya evirici ünitesine akuple olabilecektir.


	Combinerbox’lar evirici ünitesi ile aynı firma tarafından üretilmiş orijinal tipte olacaktır. Ayrıca pvc vb. panolar alınıp hazırlanmayacaktır.


	Combinerbox üzerinde pano kapağına montajlı ayırıcı şalter olacaktır.


	Combinerbox içinde, hem DC +, hem de DC – hat kartuş tip özel sigortalar ile ayrı ayrı her bir dizi korunacaktır.


	Combinerbox içinde ortak bara oluşturulacak ve yalıtılacaktır.


	Sistem içi haberleşme için eviricilerin Ethernet Modbus TCP veya TCP-IP haberleşme özellikleri bulunacaktır. İnternet ortamında her bir evirici üzerindeki verileri görebilmek için haberleşme bağlantısı bulunacaktır.


	Eviriciler; toprak hata koruması, ters DC voltaj polarite koruması, AC Kısa Devre, aşırı sıcaklık koruması, gerilim dalgalanması, yıldırıma karşı koruma, şebeke izleme moduyla otomatik devreden çıkma ve devreye girme, entegre DC devre kesici, bütün kutuplu hassas sızıntı akım izleme ve koruması özelliklerine sahip olacaktır.


	Üretici firmanın KKTC ve/veya Türkiye sınırları içerisinde kendi ofisi ve servis merkezi olacaktır.


Yüklenici kurulum sahasında eviricilerin yerleştirileceği alanları İdare ile birlikte belirleyecek, eviricilerin detaylı yerleşim planını İdare’ye teslim edecektir.

	Kullanılacak eviriciler uluslararası akredite laboratuvarlardan alınmış Tip Testi sonuçları ve yeterlilik sertifikalarına sahip olacaktır.


	Kullanılacak eviricilerin teknik şartnamede belirtilen verim değerini sağladığını gösteren tip test raporları İdare’ye verilecektir. Aksi durumda eviricier kabul edilmeyecektir. Yüklenici’den uygun eviricilerin getirilmesi talep edilecektir.


Teklif edilen eviriciye ait teknik özellikler, boyutlar, ağırlık ve montaj şekli gibi fiziksel özellikleri gösteren teknik bilgi, döküman ve katalog İdare’ye sunulacaktır.

	Eviricilerin ön yüzünde bulunacak bir LCD grafik ekrandan şu veriler okunabilir olacaktır;

	Anlık güç üretimi
	Günlük enerji üretimi

Kurulumdan itibaren üretilen enerji
Modül gerilimi
Şebeke gerilimi
 Arıza İzleme




6. TASARIM




KIBTEK Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen proje ve raporlar haricinde ilave proje ve hesap raporu istemesi halinde Yüklenici bu dökümanları bedelsiz hazırlayacak ya da temin edecektir. 

	Ges ve EDS için yerleşim düzeni, tek hat şemaları ve seçilen ürünlerin teknik özellikleri dahil olmak üzere tüm tasarım ve hesaplamalar Yüklenici tarafından sağlanıp, İdare’nin onayına sunulacaktır.


Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip panel ve evirici uyumluluk hesaplarını ve raporlarını düzenleyecektir. 



	Uyumluluk raporunda panellere ait standart test koşullarında ölçülmüş maksimum güç, açık devre gerilimi, kısa devre akımı, maksimum güçte gerilim, maksimum güçte akım, normal işletme hücre sıcaklığı, güç sıcaklık katsayısı, akım sıcaklık katsayısı değerleri yer alacaktır. 


	Uyumluluk raporunda eviricilere ait standart test koşullarında ölçülmüş maksimum DC gücü, DC başlatma gerilimi, min-maks MPP gerilim aralığı, maksimum DC giriş gerilimi, maksimum DC akımı, MPP Tracker sayısı, DC giriş sayısı değerleri yer alacaktır. 


	Uyumluluk raporunda ayrıca K.K.T.C Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait minimum ve maksimum sıcaklık verileri de yer alacaktır ve hesaplamalarda bu veriler kullanılacaktır. 


Yüklenici uyumluluk raporunda aşağıda sıralanmış hesapları yapacaktır;

	FV panellerden elde edilen en yüksek gerilim hesabı
	FV panellerden elde edilen en düşük gerilim hesabı

Bir dizi içerisindeki en yüksek FV panel sayısı hesabı
Bir dizi içerisindeki en düşük FV panel sayısı hesabı
Evirici Güç Kontrolü 
Evirici Gerilim Kontrolü
Evirici Akım Kontrolü
Tek Evirici İçin Paralel Grup hesabı
Toplam FV Panel Hesabı

	Evirici uyumluluk hesapları sonucunda uygunsuzluklar oluşması halinde, İdare’nin uygun gördüğü başka bir marka veya model evirici seçimi yapılacaktır. Tüm hesapların uygunluğu söz konusu olduğunda Yüklenici, raporu İdare’nin onayına sunacaktır.


Yüklenici,İdare’nin onayladığı hesaplar sonucu ortaya çıkan FV Panel ve Evirici konfigürasyonuna göre yerleşim yapacaktır. 

Yüklenici, panellerin eğim açılarını en verimli olacak şekilde tasarlayacak ve kullanım lisansı alınmış bir simülasyon programıyla, aylık ve yıllık enerji üretim değerlerini gösteren analiz raporu hazırlayacaktır.

Yüklenici, yerleşim planına göre yılın 12 ayını kapsayacak şekilde gölgelenme analiz raporunu hazırlayacaktır.

Yüklenici, OG Trafo köşkü, FV panellerin,Eviricilerin ve EDS sisteminin yerleşim planlarını ve raporlarını İdare onayına sunacaktır.  

Yüklenici, hazırlanan yerleşim planına göre Kıbtek Genel Müdürlüğü’ne onaylatmak üzere aşağıda sıralanan projeleri hazırlayacaktır;
	  Santral Genel Yerleşim Planı 
	  (YG)OG-AG AC – DC Tek Hat Şeması

  (YG)OG-AG AC – DC Kablo Dağıtım Planı
  Topraklama Projesi
  Yıldırımdan Korunma Projesi 
  Panellerin Taşıyıcı Konstrüksiyonuna Ait Statik ve Detay Projeleri
 
	Ayrıca Yüklenici, Kıbtek Genel Müdürlüğü’ne onaylatmak üzere aşağıda verilen raporları ve hesaplamaları hazırlayacaktır;

	Elektrik Kısa Devre Hesapları
	Gerilim Düşümü Hesapları

Primer Teçhizat ve Bara Kesit Seçim Hesabı 
Röle Koordinasyon ve Selektivite Hesabı
Transformatör Gücü, DC-Akü ve UPS Gücü, Kompanzasyon Hesapları
	(YG)OG-AG İletken Kablo Hesabı

Topraklama, Aşırı Gerilim Koruması ve Yıldırımdan Koruma Hesabı
Panel, Evirici Uyumluluk Raporu
	Panellerin Taşıyıcı Konstrüksiyonuna Ait Statik Hesaplar
Yapılan tüm proje, hesap ve raporlar Kıbtek’in yürürlükteki mevzuatlarına uygun şekilde yapılmış olacaktır. 

	Yüklenici, tüm yapılacak imalatlar ile ilgili detaylı iş programı hazırlayacak ve Kıbtek’in onayına sunacaktır. 



7. FV PANEL TAŞIYICI SİSTEM



Kurulacak güneş enerjisi sisteminin panel yerleşim ve açıları, yıl içerisinde maksimum enerji üretimini sağlayacak ve gölgelenmeleri engelleyecek şekilde tasarlanacak olup, bununla ilgili hesaplama ve simülasyonlar yapıldıktan sonra İdare’nin onayı alınacaktır.

	Konstrüksiyonu oluşturan temel malzemeler aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:


	Panellerin konulduğu sehpalar galvanizli çelik
	Ayaklar galvanizli çelik

Kirişler galvanizli çelik
Bağlantı aparatları alüminyum
Vidalar paslanmaz çelik

	Panel taşıyıcı sistemi, üzerindeki panellerle bir bütün olarak en az 130 km/h hızındaki hava akımlarına dayanabilecek yapıda olacaktır.


	Tüm bağlantılar su geçirmez ve darbeye dayanıklı olacaktır.


	FV modüller, taşıyıcı yapı üzerine uygun alüminyum tutucular (clamp) ile monte edilecektir. FV modüllerin üzerinde bulunan delikler vida ile montaj için kullanılmayacaktır.


	FV Modüllerin alt kenarının yerden yüksekliği en az 50 cm olacak şekilde tasarlanacaktır.  


	Panel taşıyıcı sistemi minimum 25 yıl kullanım ömrüne göre tasarlanacak ve paslanma / korozyona karşı dayanıklı olacaktır.


	İnvertör, bağlantı kutusu, kablo kanalı ve vb. bileşenlerin yapıya sabitlenmesi durumunda, ilgili hesaplamalarda bu yükler de dikkate alınacak, tüm yerleşim planı ve konstrüksiyon çizimlerinde ayrıntıları gösterilecektir.


	Taşıyıcı yapıda kullanılacak alüminyum ürünler EN AW 6063 T5 ve TS EN 12010 (2010) standardında, çelik ürünler ise ST37, ST44 veya ST52 kalitesinde ve galvaniz kaplı olmalıdır. Galvaniz kaplama TS 914 EN ISO 1461 normuna uygun olacaktır. Kullanılacak ürünlrin sözkonusu standartlara uygun olduğu teklif ile birlikte belgelendirilecektir.


	Panel taşıyıcı sisteminde kullanılacak tüm malzemelerin özellikleri onaylı projede belirtilen nitelik, kalite ve özelliklerde olacaktır.


	Konstrüksiyonda kullanılacak malzemelerin et kalınlıkları en az onaylı projede belirtilen ölçülerde olacaktır.


	Konstrüksiyonun panellerin yerleştirildiği üst kısmı, yıl boyunca ortalama güneş enerjisini optimum seviyede alacak açıda sabitlenecektir. Bağlantı noktalarının birleşiminde paslanmaz çelik vidalar kullanılacaktır.


	Kurulacak sehpalar ve panel için gerekli bağlantı aparatları, modülleri ve diğer parçaları belirtilen rüzgâr hızında ve çevre şartlarında taşıyabilecek kalitede ve kalınlıkta olacaktır.


	FV modüller ve eviriciler arasındaki kablo bağlantıları için sıcak daldırma galvaniz tavalar kullanılacaktır.


	Tüm metal aksam ve alüminyum malzeme topraklama esaslarına uygun şekilde topraklanacaktır.


FV Panel dışında kullanılacak teknolojiler için gereken tüm taşıyıcı sistemler ve/veya yapılar teklif ile birlikte detaylı bir şekilde sunulacaktır. (Z)

8. KABLOLAMA VE İŞCİLİK




Her türlü AC, DC, AG, OG ve haberleşme kablolama temini ve uygun şekilde montajı Yüklenici tarafından yapılacaktır.

	FV panel bağlantıları için kullanılacak kablolar; FV enerji sistemlerinde kullanılmak için özel üretilmiş solar kablolar (PV1-F) olacaktır. Solar kablolar EN60364-7-12 standardına uygun üretilmiş ve özel çapraz bağlı kılıflı olacaktır.


	FV solar enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, alev geciktirici özellikte   (IEC60332-12), UV (Ultraviyole) (UL1581, ISO4892) ve ozona karşı dirençli (EN50396), çift izoleli,Toksitidezehirsizlik (EN50305), anma iletken kablo kesiti (IEC60228) standartlarına uygun üretilmiş olacaktır.


	Solar kablolar -40C / +120C derece çalışma sıcaklığında sorunsuz kullanılabilecek özellikte olacaktır.


	Solar kabloların maksimum PV sistem gerilimi 1.800 VDC anma gerilimine göre üretilmiş olacaklardır. DC’ye uzun süre dayanımı DIN ve VDE 0282 part 2, HD22 ve EN 50395’e uygun olarak üretilmiş olacaktır.


	FV paneller ile combinerbox arasındaki solar kabloların kesiti minimum 6 mm² olacak ve maksimum akımda gerilim düşümü en fazla %1 olacak kesitte olacaktır. DC kabloların artı (+) kutupları kırmızı renkte, eksi (–) kutupları ise siyah renkte olacaktır. Kabloların takibinin kolay yapılabilmesi için üzerlerinde; koruyucu ile kaplanmış ve uygun şekilde etiketlenmiş olacaktır.


	FV Panel dizilerinden sonra çıkan kablolar DC Toplama Panolarında (Combiner Box) ortak barada birleştirilecektir. Combinerbox detayları Eviriciler kısmında belirtilmiştir.


	Eviriciler ile Ana Dağıtım Panosu arasında çekilecek kablolar en fazla %1 gerilim düşümüne izin verecek kesitte bakır olacaktır.


	Ana AC toplama panosu ile trafo arasındaki bağlantı; NYY tipinde (IEC 60502-1) siyah PVC zarflı 0,6/1kV serisindeki 400/230V güç kabloları ile yapılacaktır. AC kabloların maksimum çalışma sıcaklığı en az 70C derece olacaktır. Kısa devre sıcaklığı 160C derece olacaktır.


	Eviricilerle GES tesisi trafo binası arasındaki kablolama yer altından kanallar vasıtasıyla yapılacaktır. 


	Yer altına döşenecek kablolar için kablo güzergâhı, döşenmeden önce tasarlanacaktır. Uygulama aşamasında ise arazide kablo katmanı için standartlara uygun bir derinlik kazılacaktır. Kablo kanalının tabanı düz ve sıkıştırılmış olmalı ve taş, çakıl, ot, kök vs. engellerden arındırılmış olmalıdır.


	Zırhlı kablolaların panolara girilme metodu pirinç ya da paslanmaz tip kablo rekorları ile olacaktır. Kablo rekorlarında topraklama halkası ve rekora ait kablo kepi (shroud) kullanılacaktır.


	Yeraltına açılacak kablo kanalları en az 100cm derinliğinde 50 cm genişliğinde olacaktır. Rogar olarak 1m x 1m boyutlarında beton kutular, beton kapaklı olarak kullanılacaktır. 


	Kullanılan tüm kablolar İdare’nin belirteceği ve örnek göstereceği şekilde etiketlenecektir. Bu etiketlerde kabloların nerden geldiği ve nereye bağlandığına dair ayrıntılı bilgiler olacaktır. Tüm etiketler projelerde gösterilecektir.


	Kablo güzergahları projede gösterildiği şekilde olacaktır. Aksi tespit edildiği taktirde imalat tekrar projeye uygun şekilde yapılacaktır.


	Kullanılacak kablolarla ilgili teknik bilgi, döküman ve kataloglar teklif ekinde İdare’ye sunulacaktır.


	Bu teknik şartnamede özellikleri belirtilmemiş ve sistemde kullanılması gereken kabloların miktarı ve kullanım amacına göre kesiti İdare’nin onaylayacağı projedeki bilgilere uygun olacaktır. Bu hususa riayet etmek Yüklenici’nin sorumluluğunda olacaktır.


	Sistem mimarisinde kullanılacak enerji kablolarının seçiminde, cihaz yükleri ve mesafeye göre gerilim düşümü dikkate alınarak kablo kesiti belirlenecektir.


	Sistemde kullanılacak fiber optik kablolar TS EN 60794-3-12'ye uygun olacaktır. Bu husus Yüklenici tarafından belgelendirilecektir.


	Sistemde kullanılacak CAT-6 kablolar TSE K 116'ya uygun FTP tipinde olacaktır.


 






 9. ŞALT MALZEMELERİ,TRAFO,KORUMA HÜCRELERİ,ROLELER VE PANOLAR



Eviriciler dahilinde parafudurlar için yer ayrılmışsa, parafudurlar bu yuvalara yerleştirilecektir. Eviriciler bu özellikte değilse parafudurlar ayrı pano içerisine yerleştirilecektir.

	Panel bağlantı kutusunda her bir güneş paneli grubunda ayrı kullanılacak şekilde, yeterli sayıda DC parafudr, FV sistemler için özel geliştirilmiş DC Manyetik Devre Kesiciler (MCB) konulacaktır. MCB'lerin Anma Gerilimi FV dizi gerilimine uygun olacaktır. Anma Akımı da FV dizisi panel kısa devre akımına uygun olacaktır.


	Evirici çıkışlarında AC parafudur ve AC otomat sigorta kullanılacaktır.


	Tasarlanacak uygulama projesinde OG hücreleri aşağıdaki tip ve özelliklere uygun olarak seçilecektir.


	IEC 62271-200 standardına uygun, hava izoleli, tip testli, fabrika imalatlı, SF6 kesicili ve modüler olacaktır. Hücreler IEC 60298 standardını sağlamalıdır.
	Hücreler dahili ve modüler tip olacaktır.

Hücreler aynı marka, model ve tipte olacaktır.
Hücreler; sonradan soldan ve sağdan hücre ekleme olanağı tanımalı,
kolay montaj edilebilir olmalı,
güvenli ve kolay işletmeye uygun olmalı,
kompakt ve standart boyutlarda olmalı, en az bakım ihtiyacı göstermeli ve
kuvvete dayanmayan perdeleme sistemiyle çalışan kilitleme düzenine sahip olacaktır.


	Orta gerilim şalt tesisinde kullanılacak bu şartname kapsamındaki hücreler ve içinde kullanılacak ekipmanlar,uluslararası standartların yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak tasarlanmış, elektriksel tip testleri yapılmış malzeme gruplarından oluşacak ve ilgili standartlara ve projeye ilişkin özel şartlara uygun olarak yapılacaktır. Hücreler, işletme güvenliği yönünden ise bu konuda yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.


	Trafolar, Kıbtek şartnamelerine uygun, Bakır Sargılı, Hermetik Tip, Plug in başlıklı, ilgi projede belirtilen güçte ve gerilim değerlerinde olacaktır.


	GES sisteminde sahada kullanılacak bütün panolar minimum IP65 koruma sınıfında olacaktır. 


	Paralel FV panel dizileri Evirici dışında birleştirilecekse, bu işlem kesinlikle klemens ve benzeri bağlantı elemanlarıyla yapılmayacak, pano içerisinde ortak barada birleştirilecek, (+) ve (-) iletkenler birbirinden yalıtılacaktır.


	Evirici çıkışları yüklenici tarafından yapılan tasarım çalışmalarına göre direk olarak kurulacak Ana Dağıtım Panosuna bağlanacaktır. DC, AG-AC ve OG-AC Topolojisi tasarım çalışmalarında belirlenecek ve idare onayından sonra uygulamaya geçilecektir. 


	MCB'ler B tipinde ve IEC 898 standardıyla uyumlu olacaktır.


	DC MCB'ler, IEC 60269-6, UL 2579 standartlarında üretilmiş olacaktır.


	GES projesinde kullanılacak AG otomatik sigortalar ağır çalışma şartlarında (heavyduty) çalışabilir olmalıdır. Üretici IEC 60947-2 standardında belirtilen aşağıdaki performansları garanti edebilmelidir:


	Kirlilik derecesi level 3 olmalıdır.
	Nominal dayanım darbe gerilimi dayanımı 8kV olmalıdır.

Nominal izolasyon gerilimi dayanımı 690V AC olmalıdır.
Mümkün  olan  en  uzun  ömrü  sağlamak  için  kapama  mekanizmaları  kontak kapama hızından tamamen bağımsız olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Elektriksel olarak 63A altındaki akımlarda 10.000, 63A Üzerindeki akımlarda 5.000 açma kapama yapabilmelidir.
	Mekanik olarak 20.000 Açma kapama yapabilmelidir.

	Yük Ayırıcı Devre Kesicisi IEC 60947-3 standardına uygun olacaktır.


	Orta gerilim şalt tesisinde kullanılacak olan hücreler ve kullanılacak olan koruma rölelerinin Kıbtek Scada sistemine uyumlu tipte seçilmesi, rölelerin RTU ile haberleşmesi Modbus, RTU’ların Kıb-Tek Scada sistemi ile olan haberleşmesi ise IEC 104 standardında olması zorunludur.


	GES tesisinden yerleşke iç ihtiyacının besleneceği noktadan yerleşke şebekesine bağlantı için gerekli olan ölçü ve dağıtım merkezlerinin kurulumu; AG/OG/YG kablo – ENH (Enerji Nakil Hattı) ve şalt malzemeleri (Sigorta, Kaçak Akım Rölesi, TMŞ, vb.), trafo, köşk, ölçü hücreleri, koruma sistemleri, vb. tüm malzemelerin temini, montajı ve kurulumu yükleniciye aittir. 







10. ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ (EDS)




10.1  EDS talep edilen çalışma modlarına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulması planlanan GES’ten üretilen elektrik enerjisini depolayacak ve gerekli hallerde şebekeye verecektir. EDS, elektrokimyasal olarak Lityum-İyon (Li-ion) teknolojiye sahip bir batarya sisteminden oluşacaktır. İstekli, EDS Li-ion teknolojisi dışında bir teknoloji ile (Her hangi bir pil sistemi veya pil ile depolama sistemi dışında kalan her hangi bir sistem) EDS kurulacaksa, bu teknoloji ile Dünyada daha önce bir seferde en az 35MWp/17.5MWh Güç/Enerji kapasiteli bir Enerji Depolama Sistemi (EDS)  kurulduğunun ıspatını teklif ile birlikte belgeleyecektir ve bu teknoloji ile ilgili yeterli teknik döküman sunacaktır. (Z)
	Aşağıda EDS ile ilgili maddelerde, Li-ion teknolojisini tarif edenler dışında kalanlar, Li-ion dışında sunulacak teknolojiler için de geçerli olacaktır.
10.2  EDS, ticari olarak kanıtlanmış bir tasarıma uygun olarak, pilde depolanan kimyasal enerjinin yüksek verimle AC elektriğine dönüştürülmesini, kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini sağlayacak şekilde tasarlanmalı, üretilmeli ve yapılandırılmalıdır.
10.3 EDS’nin tüm parçaları sahanın iklim, çevresel ve operasyon koşullarında maksimum verimde kullanıma uygun olmalıdır.
10.4  EDS en az 35MWp/17,5MWh güç/enerji kapasiteli olacaktır.
10.6 EDS’nin elektriksel  tesis bileşenleri en az aşşağıdaki gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanacaktır.
a) Modüler Batarya Paketleri
b) Batarya Yönetim Sistemi (BYS);
	Voltaj, sıcaklık, bataryaların şarj seviyeleri ve sağlamlık durumları, akım gibi verilerin izlenmesi,

Maksimum şarj/deşarj akımları, hücre ve batarya paketlerinde görülen minimum/maksimum voltaj, son yapılan şarjdan sonra harcanan enerji, ilk kullanımdan itibaren toplam çalışma süresi, şarj-deşarj döngü sayısı gibi değerlerin hesaplanması,
Bataryaların yüksek/düşük gerilimden, yüksek sıcaklık/basınçtan ve kaçak akımdan korunması,
Bataryaların kapasitesini en üst düzeye çıkarmak ve şarj olurken de aşırı şarjı engellemek amacıyla batarya paketinin optimizasyonu gibi fonksiyonları sağlar.
c) Güç Dönüştürücüler (Evirici/İnvertör)
d) Transformatör, şalt tesisleri (GES kapsamında kurulacak tesis bileşenleri ile birlikte tasarlanacaktir.)
e) Enerji Yönetim Sistemi (EYS): EYS, EDS’nin yerine getireceği çalışma modlarını, bu çalışma modlarının hangi sıra ve önceliğe göre uygulayacağını, BYS’den aldığı verilere göre diğer üst düzey kontrol ve veri sorgulama (SCADA), faaliyetlerini yürüten uçtan uca kontrol sistemidir. EYS uyguladığı çalışma modu çerçevesinde elektrik depolama, tüketim ve şebeke entegrasyonunu sağlar, ilgili kayıtları oluşturur ve raporlar. EYS;
	Kontrol algoritmaları ve buna bağlı çalışma modları, 

Veri sorgulama ve kaydetme (ölçüm, analiz, raporlama)
Hata denetimi ve alarmlar,
Karşılaştırma ve karar verme mekanizmaları,
Manuel planlama ve varsayılan ayarları,
Batarya ömrü optimizasyonu ve
EYS sistemi kapsam olarak SCADA sistemini de içermektedir. 
f) Sistemde güvenli kapatma sağlamak için acil durum güç yedekleme sistemleri,
g) Yangın Söndürme, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri
ile tüm yazılımlar dâhil olmak üzere komple donanım ve kontrol sistemleri, diğer gerekli elektrik, mekanik, inşaat tesisat ve donanımlarının bulunması esastır.

10.7 EDS’de kullanılacak BYS ve EYS gibi yönetim sistemleri en az aşşağıdaki gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanacaktır.
	Tüm hücrelerin, modüllerin ve rafların şarj ve deşarj kontrolünü,

EDS’nin tüm seviyelerinde sıcaklık, akım ve voltaj kontrolünü,
Her bir hücre, modül ve rafın ortalama şarj durumunu (SoC-State of Charge),
Bir yıllık sürede ölçülen Batarya Çevrim Sayısının (Tam şarj/deşarj sayısı) kayıtlarını,
Bir modülde, hücreler arasında ortalama şarj (SoC) dengeleme ve bir rafta (rack) modüller arasında ortalama şarj (SoC) dengelemesini,
EDS yönetim sistemleri ile bütünleşik kullanıcı dostu bir arayüz yazılımını,

içermek ve sağlamak zorundadır.


10.8 EDS, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından istenebilecek hizmetler doğrultusunda “Primer Frekans Kontrolü” ve “Oturan Sistemin Toparlanması”, ayrıca “Yük Öteleme” ve “Üretim Çıkışı Düzeltme” amacıyla tasarlanacaktır.

10.9  Primer Frekans Regülasyonu amaçlı kullanımda; sistem frekansının düşmesine ya da yükselmesine tepki olarak, manuel veya otomatik olarak 500 milisaniye içinde frekans sapmasını (belirlenen eşik / ölü bant değerini aşması halinde) tespit etmeli ve azami 1 saniye içinde cevap vermeli ve belirlenen süre boyunca devam ettirmelidir. Primer frekans kontrolü rezerv kapasitesi ve miktarı EDS’nin güç ve enerji kapasitesi ile şartnamede belirtilen diğer performans parametrelerine uyumlu olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından tanımlanacaktır.
10.10 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından belirlenecek çalışma modu ve öncelikler dahilinde çalıştırılacak EDS, ayrıca dengeleme amaçlı olarak da kullanılabilecektir.
10.11 EDS ve ilgili donanımları en az 6.000 (altı bin) çevrimlik bir çalışma süresi için tasarlanıp inşa edilecektir. Batarya ömrü ise en az 12 (on iki) yıl olacaktır.
10.12 EDS enerji kapasitesi en az 6 MWh olup, 6.000 çevrim süresinin sonuna kadar bu kapasite % 80’in (yüzde seksen) altına düşmeyecektir. Batarya yaşlanma eğrisi ve batarya ömrü ile ilgili üretici raporları Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na sunulacaktır.
10.13 EDS, belirtilen tam kapasite aktif çıkış gücünü sisteme 0.5 saat boyunca aralıksız olarak sağlayabilecektir.
10.14 EDS, yıllık en az % 97 (yüzde doksanyedi) EDS emre amadelik oranına sahip olacaktır. Bu orana EDS’nin yıllık bakım, servis, yazılım güncellemeleri ve lisanslama işlemleri boyunca geçen süreler de dâhildir.
10.15 EDS, maksimum çıkış gücüne 1 (bir) saniyeden kısa süre içerisinde ulaşacaktır.
10.16  EDS tasarım ve kurulumlarında aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:
	EDS, modüler genişlemeye ve kapasite artışına uygun olacaktır.
	Ekipman seçimlerinde güvenilirlik, kalite, bulunabilirlik ve kritiklik unsurlarına dikkat edilecektir. 

EDS tesis bileşenleri, ekipmanları ile bir bütün olarak yüksek verimlilik değerlerine sahip olacak, kayıpların ve parasitik yüklerin etkisini en aza indirgenmesi hedeflenecektir. 
EDS sisteminin performans değerlerinin ve sistem verimliliğinin ölçümüne dair gerekli sayıda ölçüm cihazı ve sensör kullanılacaktır.
Yardımcı sistemlerin oluşturduğu iç tüketimler dahil toplam sistem kayıpları, devreye alma aşamasında farklı çalışma, şarj/deşarj seviyelerinde hesaplanacaktır. 
Bataryalar tek bir üreticiye ait, sistem devredeyken kolaylıkla takılabilir/sökülebilir (hot-swappable) olacaktır.
Tüm tesis bileşenlerin ve ekipmanlarının ilgili standartlara uygunluğu ve sertifikasyon sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır.
Yangın söndürme sistemi yangını otomatik algılama ve görsel ve işitsel alarm sistemli olacaktır. EDS tasarımı personel tahliyesi, hakim rüzgar, yangın halinde yayılımını geciktirici güvenlik mesafeleri/ fiziksel ayırıcılar, etkilenen raf veya konteynırın devre dışı bırakılması gibi güvenlik unsurlarını içerecektir. 
EDS 7/24 sürekli çalışmaya uygun olarak tasarlanacak, kurulacak ve işletilecektir.



10.17 EDS’de kullanılacak olan Bataryalar aşşağıdaki teknik gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
	Batarya Çevrim Ömrü: En az 6.000, 

Batarya DC-DC Verimliliği: En az % 95,  
Batarya Aylık Boşta Deşarj Oranı:  En fazla % 2,
 Güç Dönüştürücü Verimliliği: En az % 98,6.
10.18  EDS uygun iklimlendirme şartlarını sağlayan konteyner vb. içine yerleştirilecek ve kurulum yapılan yerin iklim koşullarında sorunsuz çalışacaktır.
10.19 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulması planlanan GES FV modüllerinden sisteme doğrudan verilen elektrik, depolamaya verilen elektrik, depolamadan sisteme verilen elektrik, sistemden depolamaya alınan elektrik ayrı sayaçlar ile ölçülecek ve EYS sistemine kaydedilecektir. GES FV modüllerinden üretilerek şebekeye verilen elektrik miktarı hesaplanırken, EDS kullanımından kaynaklanan ilave kayıplar ve şebekeden alıp verilen (depolanan ve şebekeye tekrar verilen) elektrik miktarı haricindeki trafo sistem kayıpları dikkate alınacaktır.
10.20 EDS’de hata teşhisi, test ve devreye alma amaçları için anlık bir veri kayıt sistemi bulunacaktır.
10.21  EDS’de bir birim arızalandığında diğer üniteler çalışmaya devam edecektir.
10.22 EDS’nin istenilen emre amadelik oranında çalışabilmesi için uygulanacak yıllık bakım planı (planlı ve kestirimci bakımda yapılacak iş ve işlemler, sarf ve kritik stok bilgileri) sunulacak ve bu plan çerçevesinde gerekli işlemler eksiksiz yerine getirilecektir.
10.23 Kısmi ve genel arıza halinde EYS ilgili kayıtları ve bildirimleri oluşturacak, arıza başlangıcı ve arıza giderilme süreleri kayıt altına alınacaktır. Arızanın belirlenmesi ve bildirimi azami 15 dakika, arızaya müdahale en geç 60 dakika, arıza tipi ve içeriğine göre, yerinden müdahale edilebilecek ve kritik stok dahilindeki arızalar için en geç 48 saat, tedarik ve yurt dışı müdahale gerektiren arızalar için en geç 10 iş günü içinde giderilmesi gerekmektedir. Bu süreler emre amadelik hesabında istisna teşkil etmez. Arıza sıklığı ve tipine göre yıllık bakım programları ve kritik stok listesi güncellenecektir.
10.24 Yüklenici, EDS’nin kurulum ve kullanımı süresince oluşan atıkların bertarafından sorumlu olacaktır. EDS ekonomik ömrünü tamamlaması halinde sökülerek geri dönüşümü ve/veya bertarafı sağlanacaktır.
10.25 EDS’nin çalışır vaziyette tutulması, işletilmesi, bakım ve onarımından Yüklenici sorumludur.

10.26 EDS’de kullanılacak olan tesis bileşenlerinden EYS’nin yazılım kısmı için SCADA yazılımları konusunda en az 3 (üç) yıldır faaliyet gösteren yetkin bir firma ile Kıb-Tek’in talep ve önerileri de alınarak geliştirilecektir. Yazılımın tamamlanması ve EDS’nin geçici kabulü ile 12 (oniki)ay ihtiyaç duyulabilecek hata ayıklama ve yazılım iyileştirme desteği verilecektir.  Yazılım kapasiteden bağımsız olmalıdır. Lisans bedelleri işletme kapsamında Yükleniciye aittir.
10.27 Yüklenici, EDS ile ilgili aşağıda verilen bilgi ve belgeleri Kıbtek’e sunacaktır:
	Genel fiziksel boyutlar ve ağırlıklar, temel özellikleri içeren boyut çizimler, 

Ürün veri listeleri (data sheet), 
Tek hat şemaları, PQ (power quality) eğrileri,
Batarya performans ve degredasyon eğrileri,
Üçüncü taraf, akredite edilmiş, uygunluk değerlendirmeleri,
Ürün sertifikalarının listesi ve standartlara uygunluk belgeleri,
10.32 EDS’de her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınacak, gerekli uyarı ve işaretlemeler yapılacaktır.


11. TOPRAKLAMA



11.1	Kurulacak güneş enerjisi sistemi ve enerji depolama sistemine ait tüm elektrikli ve elektronik cihazlarla, bunların içine konulacağı kabinler, tüm taşıyıcı metal aksamlar, konstrüksiyon ile metal aksamlar, tüm yardımcı metal montaj malzemeleri topraklanacaktır. 
11.2	Panellerin yerleştirileceği alanda topraklama ağı yapılacak ve güneş enerjisi sistemi elemanları ve metal aksamlar bu topraklama hattına bağlanacaktır. Bütün topraklamalar birbirine bağlanacak ve eş potansiyelde olması sağlanacaktır. 
11.3	GES topraklamasının, tesisin malzeme temin ve işçilikleri Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılması gerekli her türlü iş ve yardımcı malzemelerin temin ve montajı Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.
11.4	Topraklama sisteminin Direnci 1 (bir) ohm’u geçmeyecektir, bu değer yakalanıncaya kadar gerekli miktarda topraklama ilave edilecektir. Bütün topraklar birbirine bağlanacak ve eş potansiyelde olması sağlanacaktır.
11.4 Yüklenici, tüm tesisleri ve ekipmanları yıldırımdan korumak için paratoner sistemi kuracaktır. Yıldırımdan korunma sistemi IEC 62305 standartına uygun olarak tasarlanacaktır.

12. İLETİŞİM




   12.1 Kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali’nin Kıbtek scada sistemine entegrasyonu yapılacak ve Kibtek scada kontrol merkezinden izlenebilecektir. GES sisteminin Kıbtek scada merkezi ile haberleşmeyi sağlayacak iletişim donanımlarını(RTU lar ve/veya RTU’lar için kullanılacak ek kartlar,v.s) ve bu donanımlar için iletişim yazılımları, Yüklenici tarafından temin edilecektir. 

12.2 Haberleşme sistemi aşağıda belirtilen parametreleri sürekli olarak Kıbtek scada sistemine aktabilmelidir.

            a)  Güneş Işınımı (Solar irradiation ) - kwh/m2
 b)   FV Panellerde üretilen toplam güç,
 c)  Anlık güç üretimi,
 d)  Çıkış frekans değerleri ve güç faktörü,
 e)  Günlük enerji üretimi,
 f)  Gün içinde/Son bir ayda/Kurulumdan itibaren - Şebekeye verilen toplam güç (sayısal ve grafiksel olarak izlenebilecek),

              g)  Olağan dışı olaylar, hata ve arıza mesajları.



13. SAHA DÜZENLEMESİ



13.1 GES'in kurulacağı sahanın düzenlenmesi işi idarenin onayladığı yerleşim planına uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu düzenleme esnasında çalıların sökülmesi, ağaç ve fidanların nakledilmesi, arazinin düzleştirilmesi, ortaya çıkacak her türlü moloz, toprak, taş vb. malzemenin sahadan taşınması sorumluluğu yükleniciye aittir.

	 EDS’ler için ilgili alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulması planlanan  GES sahaları sınırları içerisinde yer alacaktır.


	Eğer arazide gölgeleme yapması düşünülen olası ağaçlar var ise, orman izinleri alındıktan sonra bu ağaçları budayacaktır. 


	Yapım sırasında çevreye zarar verilmeyecek, arazi üzerindeki fidan ve ağaçlar başka bölgelere nakledilecektir.


	GES ile birlikte EDS sahasının çevre düzenlemesinde, gerekli sosyal ve idari tesisler inşa edilecektir.


	Yağmur suyu drenajlarındaki yol geçişleri uygun büyüklükteki büzler konularak düzenlenecektir. 


	Yol kenarındaki yağmur suyu drenajları tabi eğim kullanılarak panel gruplarının hat başı veya sonlarına eğimleri verilecektir. Tüm drenaj kanalları birleştirilerek, bir başka drenaj kanalıyla sahada bulunan dere yatağına verilecektir. 
	GES sahası, güvenliğini sağlamak üzere en az 15 günlük görüntü kayıt edebilen CCTV- kamera sistemi ile donatılacaktır.


	Santral alanı çevresine projede belirtilen şekilde tel örgü yapılacaktır.



14.  DEVREYE ALMA VE KABUL


14.1 Devreye alma ve Kabul işlemleri sırasıyla; ekipman üreticilerinin yapacağı fabrika kabul testleri, devreye alma ve geçici kabul testleri şartname kapsamında talep edilen hususlar ve belirtilen temel performans değerleri ile çalışma modlarının başarılı bir şekilde sağlanması ile tamamlanacaktır. 
14.2  Şartname çerçevesinde ilgili eksikler giderilinceye kadar geçici kabul, cezai şartlar saklı kalmak kaydı ile yapılmaz. Kıbtek geçici kabul ve ilgili performans test ve kabul işlemleri için Yüklenici ile mutabık kaldığı üçüncü taraf uzman kuruluşu, masrafları Yüklenici’ye ait olmak üzere atayabilir.  Bu durumda üçüncü tarafın test ve kabul işlemleri taraflar açısından bağlayıcı test ve kabul işlemi olarak yorumlanır. 
14.3  EDS, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulması planlanan GES’in bir bileşeni olup, devreye alma, geçici kabul ve sertifikasyon işlemleri GES ile birlikte yapılacaktır.



15. GARANTİ



 YÜKLENİCİ , kurulumunu yaptığı ürün ve sistemlerin yeni, hiç kullanılmamış (teşhir amaçlı dahi olsa), kısmen de olsa tamir görmemiş/yenileştirilmemiş, halen üretimi devam eden, tasarım, sürüm ve malzeme konularında güncel gelişimler ile uyumlu olduğunu garanti edecektir.


16. DEĞERLENDİRME



	







	












	Güneş Enerji Santrali Tesis, yap-işlet-devret modeli ile ihale edilecektir.
	İşletme Süresi, Geçici Kabüle müteakip enerji satışının KIB-TEK’e başlamasından itibaren 12 yıldır. 12 yılın bitiminde tesis herşeyi ile KIB-TEK’e devredilecektir.
Teklifler Amerikan Doları bazında, 1 kWh enerji satış bedeli karşılığı olarak verilecektir.
İhale için tavan fiyat 12 Dolar Cent olarak belirlenmiştir. Bu fiyatın üzerinde verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İşletme süresince tesisin bakım ve onarımından yüklenici sorumlu olacaktır. KIB-TEK sadece satın alacağı enerji bedellerini ödeyecektir.
İşletme süresince KIB-TEK’e satılacak enerjinin kWs ücreti cinsinden verilecek geçerli teklifler içerisinden, en düşük fiyatı veren istekli, ihaleyi kazanacaktır.
Yüklenici yıllık 52.500.000 kWs enerjiyi KIBTEK şebekesine vermeyi taahhüt edecektir. 1 yıllık süre zarfında, 52.500.000 kWs’dan az enerji vermesi durumunda, eksik verdiği enerji miktarının her kWs’i için, 6 Dolar Cent ceza ödeyecektir.

