
SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTANMESİ 

 

 

1. Cihaz biyolojik kültürlerin farklı sıcaklıklarda kullanımı için uygun olmalıdır. 

2. Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır. 

3. Cihazın dijital göstergesiyle hassas hız kontrolü sağlanmalıdır.  

4. Cihazdaki  soğutucunun  akıllı kontrolü ile kompresörlere aşırı yük olması 

engellenmelidir. 

5. Cihazda arka ışıklandırmalı yüksek kalite LCD gösterge bulunmalıdır. 

6. Cihazın sıcaklık aralığı 10 °C~60 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu  37 °C’de 

±0.2 °C olmalıdır. Sıcaklık dağılımı 37 °C’de ±0.5 °C olmalıdır. 

7. Cihazın çalkalama hızı 30~250 rpm olmalıdır. 

8. Cihaz 25 mm’lik orbital hareketle çalkalama işlemi yapmalıdır. 

9. Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonu 

bulunmalıdır. Ayrıca sürekli çalışma fonksiyonu da bulunmalıdır. 

10. Cihazın kapısı açıldığında çalkalama, ısıtma ve soğutma otomatik olarak durmalıdır. 

11. Cihazın içi paslanmaz çelik, dış kısmı ise toz boyalı çelik olmalıdır. 

12. Cihazda bulunana platform değişik ebatlardaki flasklar için uygun olmalıdır. 

13. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım, hata dedektör sensörü ve sızıntıya karşı koruma 

sistemleri olmalıdır 

14. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile 

bu değerler kilitlenebilmelidir. 

15. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı 

uyarmalıdır 

16. Cihazın iç boyutları 570 x 465 x 470 mm(g x d x y), dış boyutları 916 x 730 x 683 mm 

(g x d x y) olmalıdır. 

17. Cihazla birlikte Universal Spring Rack verilmelidir. 

18. Cihaz 35 adet 50~ 100ml veya 16 adet 200~300 ml veya 12 adet 500~1000ml erlenleri 

çalkalayabilme kapasitesine sahip olmalıdır. 

19. Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir. 

20. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır. 

21. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli 

sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul 

edilmeyecektir. 

22. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu 

belge ihale dosyasına eklenmelidir. 

23. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre 

bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır. 

24. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır. 

 

 

 

 


