55 km’lik Thénia – Tizi Ouzou hattı için Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des
Investissements Ferroviaires (ANESRIF)’ye tedarik edilecek bir ileri Avrupa Tren Kontrol Sistemi
(ERTMS/ETCS Seviye 1) için MER MEC Group ile İspanyol firması ENYSE arasında bir sözleşme
imzalandı.
Cezayir – SICE Group içerisinde olan ve Cezayir’deki Thénia ile Tizi Ouzou arasındaki yol geliştirme
işleri ihalesini kazanan konsorzyum üyesi Sinyalizasyon ve TLC tedarikçisi ENYSE tarafından,
Cezayir başkentinden 105 km uzaklıkta olan Tizi Ouzou şehrini Cezayir başkentine yakınlaştıracak
55 km’lik hat için ERTMS/ETCS Seviye 1 teknolojisi tedariği için MER MEC firması bir sözleşme
imzalanarak görevlendirildi.
MER MEC Group Sinyalizasyon İş Birimi Başkanı Mohanna Mouffak “Thénia (Boumerdes)’e gidecek
Tizi-Ouzou tek hatlı yol üzerinde kurulacak ERTMS/ETCS Seviye 1 tedariği MER MEC Group
sinyalizasyon işlerini uluslararası hale getirme planı kapsamında önemli bir ileri adımdır” diye ifade
etti. “Takip ettiğimiz tüm piyasalarda yeteneklerimiz, yüksek kaliteli ürünler ve uygun maliyetli
çözümlerimiz ile ilgili pazar bilinci kesinlikle hızlıca büyümektedir. Bügün ilan ettiğimiz sözleşme,
başarılı bir şekilde çalıştığımız ve son derece kompetitif olduğumuzdan ibarettir” diye devam etti.
MERMEC, Avrupa ERTMS/ETCS Seviye 1 hat boyu alt sistemi (iCAB 1 Series) ile yeni hattı
donatacak ve 2012 yılı sonuna kadar ilk LEU setleri tedariğine başlayacaktır.
MERMEC’e sipariş edilen tedarik işi, TEIXEIRA DUARTE, ETRHB-HADDAD, ÖZGÜN İNŞAAT ve
ENYSE’den oluşan konsorzyum tarafından yönetilen büyük bir modernizasyon projesi
kapsamındadır. Proje amacı, hattın elektrifikasyon ve modernizasyonunu sağlanarak Cezayir-Ouzou
arasında 160 km/h hızıyla seryir edebilecek ulaşımı gerçekleştirmektir (seferler, Thénia ile Tizi Ouzou
arasında 28 dakika olmak üzere toplam 65 dakika sürecektir) Gelişmekte olan Oued Aissi sanayi
bölgesinde, Cezayir ile Tizi Ouzou arasında hızlı ve kesintisiz bir ulaşım hizmetinin sağlanması bölge
ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek derecede faydalı olacaktır. Proje kapsamında toprak çalışmaları,
drenaj yapıları ve drenaj ağı, inşaat işleri, istasyon yapımı, ray tedariği ve donatımı, sinyalizasyon ve
telekomünikasyon, hat elektrifikasyon işleri de yer almaktadır. Proje tamamlandığında Cezayir ile
Tizi-Ouzou arasındaki seferlerin 160 km/h hızında 60 dakikadan az sürmesiyle daha hızlı olacağı gibi
hat için seçilen Avrupa sinyalizasyon standartları sayesinde daha güvenli de olacaktır.
MERMEC Group – MERMEC Group tüm dünyadaki demiryolu ve hızlı taşımacılığı için muayene, ölçüm,
sinyalizasyon ve hat yönetimi alanlarında dünya lideri ve yenilikçi şirkettir. 40’tan fazla ülkede 130’dan fazla
müşteri, emniyet, etkinlik ve güvenilirliği geliştirmek için MER MEC Group çözümlerini seçmiştir.
ANESRIF - Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires
(Cezayir) – Demiryolu Araştırmaları ve Yatarım Gerçekleştirme İzleme Ulusal Ajansı, Cezayir demiryolu sektörünü
modernize etme planı gerçekleştirmek amaçlı olarak 2005 yılında kurulmuştur. Bu amaçla, devlet makamları
tarafından 900 milyar dinar tahsis edilmiştir. Ticari ve sanayi alanlarında faaliyet gören kamu kuruluşu ve
Ulaştırma Bakanlığına bağlı ANESRIF, demiryolu yapım işlerine yönelik bir yönetim kurumudur. Amacı, projelerin
doğru şekilde gerçekleştirilmesini takip etmekle birlikte teslimatların zamanında yapılmasını sağlamaktır.
ENYSE SA – ACS Industrial Services içerisinde SICE Technology and Systems bünyesinde olan şirket,
Demiryolu Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon alanlarında faaliyet göstermektedir. ENYSE, Sinyalizasyon,
Telekomünikasyon, Güç ve Yardımcı sistemleri dahil tam ve entegre çözümleri sağlamaktadır. ENYSE’nin
merkezi İspanya’da olup Cezayir, Mısır, Şili ve Avustralya’da temsil edilmektedir.
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