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Şebeke CBS ortamında 
- Şematik plan- depo-pompa istasyonu bilgileri ana hat bilgileri ve güzergahları

- Şebeke CBS ortamına aktarılacak. 

- Şebeke bilinmiyorsa : ölçüm

DMA (Alt bölge ) Tasarımı  
Şebekeye Büyüteçle Bakma – İzole Bölge Tasarımı 

-District Meter Area  (DMA)

- Stratejik noktalara konulan debimetre ile kontrole alınan şebeke alt bölgesidir.

   Belirlenen kalıcı sınırları olan alt bölgelerde debi ölçümleri yapılır ve 

   şebeke bu alt bölgelerden oluşur. 

Amaç : 

- Her alt bölgedeki sızıntıları değerlendirmek 

- Her alt bölgede basınçları yönetmek
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Faturalanamamış su; üretilmiş ancak müşteriye fatura

edilememiş su demektir. Sızıntılar, kaçaklar, hırsızlık yada 

ölçüm hataları sebebiyle olabilir.

Dünya çapında yıllık faturalanmayan su miktarı 45 milyon  m3’tür. 

Bunun maliyeti 14 milyar  $’dır. Faturalanmayan su miktarı ile

200 milyon insanın su ihtiyacı karşılanabilir.

Faturalanmayan su miktarının yarıya düşürülmesi ile

 2,9 milyar dolar tassaruf edilebilir (Dünya Bankası)

1 l/s lik bir kaçağı önlemek 6300 €/yıl tasarruf 

sağlanabilmektedir.
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CINK Hydro - Energy k.s.

 



DMA odalarının faydaları 
- Şebeke hakkında daha çok bilgi. 

- Günlük şebeke çalışma koşulları kontrolü. 

- Hidrolik verilerin sürekli görüntülenmesi.

- Sistemdeki anormalliklerin kanıtı. 

- Artan su kayıpların kanıtı.

- Kayıp tespit etmede daha iyi bir yönetim imkanı.

- Gerçek su bütçesi tanımı. 

- Acil eylem planını  yönetiminde flexibilite sağlar. 

- Daha etkili acil eylem planlarının oluşturulmasını sağlar.

DMA ODALARI DOĞRULANMALI !!!
Ham şebeke verisini kullanan yazılım karar vericiye DMA odası sınırları için en 

optimum çözümü sunmaya çalışmaktadır. DMA odası oluşturmada en az 

debimetre kullanılarak en ekonomik çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.    

Numerik  Modelleme ve Kalibrasyonu  
Şebeke hidrolik modellemede en güncel ve en kapsamlı yazılımlar kullanılmaya 

çalışılmaktadır. Infoworks WS ve Epanet kullanılmaktadır. 

Ölçüm Aleti Yerleştirme
Debi ve Basınç Ölçümü Hizmeti 
DMA odaları tasarlandıktan ve doğrulandıktan sonra gece ölçümleri ile şebeke 

kayıp miktarları tespit edilmeye çalışılmaktadır. DMA odaları kayıp miktarı 

belirlendikten sonra saha çalışmaları ile sızıntı tespiti yapılmaktadır. 

Sızıntı Tespiti  
Farklı şebeke karakterlerine göre farklı aletler kullanılarak sızıntı takibi 

yapılmaktadır. 
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Ses Kaydedici Basınç Kaydedici

Firmamiz , CINK Hydro-Energy  firması ile çözüm ortağıdır. İçmesuyu ve 

sulama projelerinde HES potansiyeli değerlendirilmektedir. Değişken debi 

ve düşüde yüksek verim olanağı sunan Crossflow türbinleri yanısıra Kaplan, 

Francis ve Pelton türbinleri de CINK firmasında üretilmektedir. HES sonrası 

basınç istenmesi durumunda da Francis türbinler kullanılmaktadır. İsale 

hatlarında kullanılacak türbinler işletme gerektirmeyen otomatik çalışan 

özel tasarımlardır ve inşaat maliyetleri 

düşüktür.  

 

Örnek bir HES

 

Crossflow - Francis Türbini Verim Karşılaştırması 


