
SOĞUTMALI  İNKUBATÖR  TEKNİK  ŞARTNAMESİ 
 

1. İç hacmi 256  lt ve çalışma alanı en az ( w x h x d ) 640 x 800 x 500 mm olmalıdır. 

2. Cihazın çalışma sıcaklığı  +5 C derece ile +70 C derece arasında ayarlanabilmelidir. 

3. Cihaz çok fonksiyonlu dijital PID göstergeli olmalıdır ve gösterge yüksek çözünürlüklü TFT 

renkli ekran olmalıdır.  

4. Cihazın dijital kontrol panelinden sıcaklık, havalandırma açıklığı, program zamanı, dil gibi 

parametreler ayarlanabilmelidir. 

5. Cihazda sıcaklık ayarı C veya F cinsinden ayarlanabilir olmalıdır. 

6. Cihazda dijital zaman ayarlayıcı bulunmalıdır ve 1 dakikadan 99 gün, 23 saate kadar 

ayarlanabilmelidir. 

7. Sıcaklık kararlılığı (zamana karşı sıcaklık dalgalanması) tüm sıcaklıklarda en fazla ±0,7°C 

olmalıdır. Kabin içerisinde sıcaklık dağılım farklılığı 10°C için ± 1,0°C, 25°C için ± 0,6°C, 

37°C için ± 0,9°C ve 70°C için ± 1,8°C den fazla olmamalıdır. 

8. Cihazda setpoint bekleme özelliği olmalıdır ve böylece ayarlanan sıcaklığa gelmeden istenilen 

çalışma süresi başlamamalıdır. 

9. Cihazın dijital ekranının ayarlanabilme kararlılığı 0.1 C olmalıdır. 

10. Cihazda ayarlanan programlar herhangi bir güç kesintisi durumunda hafızaya alınmalıdır. 

11. Cihazın soğutma sistemi, dahili peltier soğutma sistemine olup, soğutma için sistemde 

kompresör sistemi kullanılmamalıdır. 

12. Cihazda  çift  sıcaklık  emniyet  sistemi  olmalıdır. Bunlardan  birisi ayarlanabilir  

Mikroprosesörlü  PID -aşırı sıcaklık  kontrol edicisi , diğeri  ise maksimum  sıcaklık aşıldığında 

inkübatörü  kapatan  sabit akım  kesici olmalıdır. 

13. Cihazın sıcaklığı belirlenen limitlerin üstüne çıktığında veya altına düştüğünde akustik olarak 

kullanıcıyı uyaran sinyal vermelidir. 

14. Cihazda ,  kabin  içerisindeki  ideal  termostatik  şartları  temin  eden  hava  ceketli  ısıtma  

sistemi  olmalıdır. 

15. Cihazın içinde ikinci bir cam kapak olmalıdır. Böylece numuneler kapak açılmadan 

görülebilmelidir. 

16. Cihazın  içi  ve dışı  komple paslanmaz  çelikten  imal  edilmiş  olmalıdır. Elektrostatik toz 

boya içermemelidir. 

17. Cihazla birlikte  standart  olarak   2 adet  raf  verilmelidir. 

18. Cihazla birlikte 10 C ve 37 C de üretici firma tarafından yapılmış kalibrasyona ait sertifika 

verilmelidir. 

19. 220 V/50 Hz ile çalışmalıdır. 

20. Firma, teklif mektubunda teklif ettiği cihazın marka ve modelini belirtmelidir. 

21. Cihaz ISO 9001 veya CE sertifikasına sahip olmalıdır. 

22. Teklif veren firma teklif ettiği cihaza ait TS 12426 ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik 

Belgesine sahip olmalıdır. 

 

23. Teklif edilen cihazın 2 yıl ücretsiz , ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi 

olmalıdır. 

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

sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi Kabul edilmemelidir. 

 


