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Teknik Şartnameler 
 

Bu dokümanda teknik özellikleri detaylı olarak sunulan tüm cihazlar için aksi belirtilmedikçe aşağıdaki genel 

hususlar geçerli olacaktır. 
 

Genel Hususlar 

1.   Cihazlar imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz servis garantisi altında olmalıdır. 

2.   Cihazlar için ilk 2 yıldan sonra takip edecek 10 yıl için ücret karşılığı servis garantisi altında olmalıdır. 

3.   Kurulum sonrasında cihazlar için kurulum yerinde ücretsiz eğitim verilmelidir. Cihazın özelliğine göre 

işveren tarafından istenildiğinde laboratuvara yeni katılan personel için bir defa daha yerinde ücretsiz 

eğitim verilmelidir. 

4.   Cihazlar ile birlikte verilmesi muhtemel tüm bilgisayar ve ekipmanlarına ait yazılımlar orijinal ve lisanslı 

olmalı ve gerekli CD, USB bellek vb. kurulum dosyaları ve orijinal ve lisanslı olduğuna dair belgelerle 

birlikte verilmelidir. 

5.   Cihazlarla birlikte basılı şekilde kullanım kılavuzu verilmelidir. 

6.   İhaleye katılan firmalar teknik şartnamede yer alan maddelerin tümüne bire bir cevap verilmelidir. 

7.   Cihazlar ihaleyi alan firma tarafından Kit-ARGEM laboratuvarlarına kurularak, yerinde çalışır vaziyette 

teslim edilmelidir. Tüm taşıma ve nakliye işlemleri ihaleyi alan firmaya aittir.
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ALIM ADETLERİ 
 

Cihaz Kalemi                                                              Adet 

1.   Terazi  

1.1.      Hassas Terazi, (0,00001 gr) 1 

1.2.      Hassas Terazi,  (0,0001 gr) 3 

1.3.      Analitik Terazi, (0,01 gr) 7 

2.   Ultra Derin dondurucu 2 
 

3.   Spektrofotometre (Mikroplaka / Küvet Okuyuculu) 1 

4.   Çeker Ocak  

4.1.      Çeker ocak (180 lik) 5 

5.   Çeker Ocak  

5.1.      Çeker ocak (150 lik)  2 

6.   Otomatik Pipetler  
 

        6.1.      Otomatik Pipet (0,1-2,5 µl)   10 
 

6.2.      Otomatik Pipet (1-10 ml) 8 
 

6.3.      Otomatik Pipet Seti (3’lü set) (0,5-10 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl 
 

20 

 

6.4.      Otomatik Pipet Seti (3’lü set) (2-20 µl; 20-200 µl; 100-1000 µl 
 

20 

 

        6.5.      Çok  kanallı   otomatik pipet, 0.5-10 µl   3 
 

6.6.      Çok kanallı otomatik pipet, 10-100 µl 3 
 

        6.7.      Çok  kanallı otomatik pipet, 30-300 µl   3 
 

6.8.      Pipet pompası 20 
 

7.   Santrifüj Grubu 
 

 

7.1.      Preparatif Santrifüj 1 
 

        7.2.      Mikrosantrifüj   4 
 

7.3.      Soğutmalı Mikrosantrifüj 1 
 

        7.4.      Tezgâh Üzeri Soğutmalı Santrifüj   1 
 

8.   Jel Dokümantasyon ve Görüntüleme Sistemi 1 
 

9.   RT-PCR ve Thermal Cycler Cihazları 
 

 

9.1.      RT-PCR 1 
 

9.2.      Thermal Cycler 2 
 

10.   Kromatografi Sistemi 1 
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1. TERAZİ 

Genel Hususlar 

Bu madde kapsamında özellikleri belirtilmekte olan tüm teraziler aynı marka olmalıdır. 
 

 

1.1. Hassas Terazi (0,00001 gr) 
1.1.Cihaz yüksek çözünürlüklü digital ekrana sahip olmalıdır. 
1.2.Cihaz tartım sonucunu g, kg, ct, lb gibi farklı birimlere çevirebilmelidir. 

1.3.Cihaz standart olarak; parçacık sayımı, % tartım, net - toplam formülasyon, dinamik tartım, pipet kontrol 

ve istatistik programlarına sahip olmalıdır. 

1.4.Cihaz dual range sistem olmalı, 0 ila en az 80 gr tartıma kadar 0.01 mg, 82 ila en az 220 gram tartım 

aralığında ise 0.1 mg hassasiyette olmalıdır. 
1.5.Cihaz HRT monoblock tartım sistemine sahip olmalıdır. Cihaz tartım sistemi iki adet kütle içermeli, çift 

noktalı kalibrasyon yapabilmeli ve tüm tartım alanında efektif kalibrasyon sağlayabilmelidir. 

1.6.Cihazın tekrarlanabilirliği, 10 gram yük ile 0,02 mg veya daha düşük, tam yükte ise 0,08 mg veya daha 

düşük olmalıdır. 

1.7.Cihaz 0.1 mg hassasiyet aralığında maksimum 1,5 saniyede, 0.01 mg hassasiyet aralığında ise maksimum 

3 saniye süre içerinde kararlı tartıma ulaşabilmelidir. 

1.8. Cihazın minimum tartım değeri (U= ±%1, 2sd)’ye göre 3 mg veya daha düşük olmalıdır. 

1.9. Cihaz tam otomatik kalibrasyon fonksiyonuna sahip olmalı, ortam sıcaklığı değişimlerine ve zamana bağlı 

olarak tam otomatik kalibrasyonu kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan yapabilmelidir. İstenildiği 

takdirde tek tuş ile de kalibrasyon yapılabilmelidir. 

1.10.    Cihaz istenildiği takdirde tek tuşa basmak sureti ile de kalibrasyon yapılabilmelidir. 

1.11. Cihazda harici kalibrasyon fonksiyonu da bulunmalıdır. Cihazın harici kalibrasyonu cihazın tartım 

kapasitesini geçmeyen, uygun sınıfta herhangi bir kütle ile gerçekleştirilebilmelidir. 
1.12.    Cihazda  kalibrasyon  zamanlayıcısı  bulunmalıdır.  İstenilen  saatte  cihaz  kendi  kendini  kalibre 

edebilmelidir. 

1.13. Cihazın kefe çapı en az 80 mm olmalıdır. Cihazın kefesi paslanmaz çelik olmalı ve cihazın tozdan 

etkilenmemesi için terazi kefesi tartım hücresini üstten komple sarmalıdır. Üst kısımda herhangi bir boşluk 

kalmamalıdır. Kefenin alt kısmında çıkarılıp yıkanabilir yüzey bulunmalı ve bu sayede kolay temizlik 

yapılabilmelidir. 

1.14.   Cihazın ekranında kapasite kullanımı gösteren kapasite indikatörü mevcut olmalıdır. 

1.15. Cihazın  üzerinde  istenilen  aplikasyonların  kısa  yol  olarak  atanabildiği,  3  adet  kısayol  tuşları 

bulunmalıdır. 

1.16. Cihazda faktörleme fonksiyonu bulunmalı, aplikasyon gereksinimine göre tartım sonucu istenilen 

değer ile çarpılabilmeli veya bölünebilmelidir. 

1.17. Cihazda  diagnostik  programı  bulunmalı,  tuş  takımı  testi,  tekrarlanabilirlik  testi  gibi  testleri 

gerçekleştirebilmelidir. 

1.18.   Cihaz sarsıntılı ortamlardan etkilenmemesi için seçilebilir filtre seviyelerine sahip olmalıdır. 

1.19. Cihaz  tam  otomatik  yoğunluk  ölçümüne  (direkt  ekran  üzerinden  sonuç  alma)  elverişli  olmalı, 

istenildiği takdirde opsiyonel olarak yoğunluk kiti bağlanabilmelidir. 

1.20.   Cihazın üzerinde dengede olduğunu görebilmek, terazinin ön kısmında su terazisi bulunmalıdır. 

1.21.   Cihaz kapasite aşımına karşı, aşırı yük koruma sistemine sahip olmalıdır. 

1.22. Cihazın analitik kabini kilitlenebilir olmalıdır. Analitik kabinin bütün cam kısımları sökülebilir olmalı 

ve kolay temizlik için makinede yıkanabilir özellikte olmalıdır. 

1.23. Cihazın analitik kabini ergonomik olmalı, cihazın sol tarafından sağ kapı, sağ tarafından ise sol kapı 

açılabilmelidir.
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1.24.   Cihazda sensör olmalı, bu sensör üzerine farklı komutlar atanabilmeli ve dokunmadan bu sensör 

sayesinde terazide dara alınabilmelidir. 

1.25.   Cihazın tabanı, cihazın tozdan etkilenmemesi için, tek parça metal malzemeden mamül olmalıdır. 

1.26. Cihaz standart olarak RS232C ve USB çıkışlarına sahip olmalıdır. Cihaz istenildiği takdirde direkt 

olarak USB çıkışından bilgisayara bağlanabilmelidir. 

1.27.    Cihaz tartım stabilizasyonu gerçekleştikten sonra kullanıcıyı sesli uyarmalıdır. 

1.28. Cihazda tarih zaman fonksiyonu bulunmalı ve cihaz stand-by konumunda iken ekran üzerinde tarih ve 

zaman özellikleri görülebilmelidir. 

1.29. Terazide hızlı başlatma modu bulunmalı, terazi stand-by konumunda iken üzerine yük koyulduğunda 

otomatik olarak tartıma başlamalı, herhangi bir tuşa basma gereksinimi olmamalıdır. 

1.30.    Cihazın tuş takımı membran tip olmamalı, ön gövde üzerinde dokunmatik özellikte olmalıdır. 

1.31. Cihazla birlikte 1 adet etrafı kapalı önü açılır kapılı (şeffaf pleks glass malzemeden mamül) ve terazinin 

konulduğu kısım mermer malzemeden mamül ve çalışma zemininin titreşim önleyici özelliği bulunan 

terazi masası verilmelidir. Zemine basan ayaklar titreşim önleyici ve yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. 

1.32. Teraziler kurulum esnasında ve garanti kapsamında yılda bir kez (toplamda 3 defa) yerinde cihaz 

kalibrasyonu yapılmalıdır. 
 

 
1.2. Hassas Terazi  (0,0001 gr) 
1.1.Cihaz üstten ve yanlardan açılabilir cam hazneye sahip olmalıdır. 
1.2.Cihaz yüksek çözünürlüklü digital göstergeli ekrana sahip olmalıdır. 

1.3.Cihazın PC ve printer bağlantısı için RS232 çıkışı olmalıdır. 

1.4.Cihazın kefe çapı en az 80 mm olmalıdır. 

1.5.Terazi denge göstergesi (su terazisi) bulunmalıdır. 

1.6.Cihaz formulasyon, totalizasyon, dinamik tartım, parça sayımı, yüzde tartım, tartım kontrolü, free faktör, 

istatistik yapabilmelidir. 

1.7. Cihaz en fazla 2 saniye süre içerisinde kararlı tartıma ulaşabilmelidir 

1.8.Cihazda servis/bakım hatırlatıcısı bulunmalı, istenilen tarihsel veriler girilmek koşulu ile kullanıcıyı 

uyarmalıdır. 

1.9.Cihaza yüklenebilen üretici firma tarafından geliştirilmiş bir software ile veri girişi ve otomasyonu 

sağlanmalıdır. 

1.10.    Cihazın kefe sistemi 100 kg’a aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır. 

1.11.   Standart olarak alttan tartım yapılabilmelidir 

1.12.   Cihaz alt kasası zorlu şartlara dayanıklı alüminyum pres döküm veya paslanmaz çelik olmalıdır. 

1.13.    Tek tuş ile dahili kalibre etme özelliğine sahip olmalıdır. 

1.14.    Recall özelliği (anlık hafıza özelliği) ile tartım yapılan değer tekrar görüntülenebilmelidir. 

1.15.   Cihazın teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. 

    Maksimum kapasite: en az 220 gr 

    Okunabilirlik: 0,1 mg 

    Linerite: 0,2 mg 

    Tekrarlanabilirlik: 0,1 mg 
1.16. Teraziler kurulum esnasında ve garanti kapsamında yılda bir kez (toplamda 3 defa) yerinde cihaz 

kalibrasyonu yapılmalıdır. 
 

 
 

1. 3. Analitik Terazi (0,01 gr) 
1.   Analitik terazi en az 1200 gram kapasiteli ve 0,01 gram okunabilirlik değerine sahip olmalıdır. 
2.   Cihaz arkadan aydınlatmalı, yüksek çözünürlüklü LCD ekrana sahip olmalıdır. 
3.   Cihazın PC ve printer bağlantısı için RS232 çıkışı olmalıdır.



T.C. 
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİT-ARGEM 

 

 

Sayfa 5 / 27 
 

4.   Cihazda printer ile GLP standartlarında çıktı alınabilmelidir. 

5.   Dara alma özelliğine sahip olmalıdır. 
6.   Cihazın kefe boyutu en az 180x180 mm olmalıdır. 
7.   Terazi denge göstergesi her zaman rahat kontrol için ön tarafta bulunmalıdır. 
8.   Cihaz formulasyon, totalizasyon, dinamik tartım, parça sayımı, yüzde tartım, tartım kontrolü, free faktör, 

istatistik yapabilmelidir. 

9.   Cihazın sıcaklık sapması 3 ppm/°C olmalıdır. 

10. Cihaz en fazla 1 saniye süre içerisinde kararlı tartıma ulaşabilmelidir. 
11. Cihazda servis/bakım hatırlatıcısı bulunmalı, istenilen tarihsel veriler girilmek koşulu ile kullanıcıyı 

uyarmalıdır. 
12. Cihaza yüklenebilen üretici firma tarafından geliştirilmiş bir software ile veri girişi ve otomasyonu 

sağlanmalıdır. 
13. Cihazın kefe sistemi 100 kg’a aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır. 
14. Cihaz standart olarak alttan tartım yapılabilmelidir. 
15. Cihaz alt kasası zorlu şartlara dayanıklı alüminyum pres döküm veya paslanmaz çelik olmalıdır. 
16. Cihaz tek tuş ile dahili kalibre etme özelliğine sahip olmalıdır. 
17. Recall özelliği (anlık hafıza özelliği) ile tartım yapılan değer tekrar görüntülenebilmelidir. 
18. Cihazın teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. 

    Maksimum kapasite : en az 1200 gr 

    Okunabilirlik           : 0,01 gr 

    Linerite                   : 0,02 gr 

    Tekrarlanabilirlik     : 0,01 gr 
19. Teraziler kurulum esnasında ve garanti kapsamında yılda bir kez (toplamda 3 defa) yerinde cihaz 

kalibrasyonu yapılmalıdır. 
 

 
 

2.   ULTRA DERİN DONDURUCU (-80°C) TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

 

1.      Cihaz -86 °C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 

2.      Kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole edilmiş olmalıdır. 

3.      Cihazın dış kapı contasının en az 7 bağımsız izolasyon bölgesi olmalı ve en az 4 noktadan kabinle temas 

ederek kesin sızdırmazlık sağlamalıdır. 

4.      Kabinin içi ve dışı darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı, eşit sıcaklık dağılımına yardım eden dayanıklı 

malzeme ile kaplanmış olmalıdır. 

5.      Yoğuşmayı azaltan çevresel ısıtıcı, kabin içi sıcaklığı etkilememesi için kabin duvarında değil, kapıda 

olmalıdır. 

6.      Kapı tek elle kolayca açılıp kapatılabilen mekanik destekli kapı koluna sahip olmalıdır. Kapı kolu 

üzerinde anahtarlı kilit sistemi olmalıdır. İlave güvenlik için kapı kolu asma kilit takmaya uygun olmalıdır. 

7.      Kabin izole edilmiş iç kapıları olan en az 4 bölmeye sahip olmalıdır. 

8.      Kapı açılıp kapandıktan sonra kapının tekrar açılmasını engelleyen basıncı dengeleyerek kısa aralıklarla 

kapının açılabilmesini sağlayan ve buzlanmadan dolayı tıkanmaması için içinde ısıtma olan basınç dengeleme 

deliği olmalıdır. 

9.      Cihaz üzerinde dışarıdan izleme için RS485, standart girişler, 4 ve 20 mA  bağlantı girişleri olmalıdır 

10.    Rack ve kutuların kolay yerleştirilmesi ve çıkartılabilmesi için dış kapı en az 90 derece açılabilir 

özellikte olmalıdır. 

11.    Cihazın iç hacmi  en az 545 litre olmalıdır. 

12.    Dondurucunun  sıcaklık  ayarlarının  yetkisiz  kullanıcılar  tarafından  değiştirilmesini  önlemek  için 

kullanıcı ismi girilebilir ve ayarlar şifre ile korunabilir olmalıdır.
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13.    Kullanıcı tarafından istendiğinde aktive edilebilen veya kapatılabilen, soğutma gücünü etkilemeyen 

enerji tasarrufu modu olmalıdır. 

14.    Cihazın kendi içerisinde veri kayıt sistemi olmalıdır. 

15.    Cihaz bütün kapı açılışlarını, açılış sayısını, kapının açık kalma süresini, kapının kapalı kalma süresini 

kaydetmelidir. Bu veriler istenirse USB çıkışından taşınabilir belleğe kaydedilebilir ve istenirse sayaç 

sıfırlanabilir özellikte olmalıdır. 

16.    Cihazın güç yönetim sistemi olmalıdır. Şebekeden gelen voltajı izleyerek ±10% 'a kadar hem düşük hem 

de yüksek voltajı düzeltmelidir. İzlenen şebeke voltaj bilgileri 15 yıl boyunca saklanabilmeli ve istenirse USB 

çıkışından taşınabilir belleğe kaydedilebilmelidir. Ayrıca düşük ve yüksek voltaj indikatörlerinden durum 

görülebilir olmalıdır. 

17.  Cihaz bütün elektrik kesintilerini ve bunların sürelerini kaydeder özellikte olmalıdır. Elektrik 

kesintilerinde sesli ve görsel alarm vermelidir. 
18.    Cihazın elektrik kesinti bitiminden sonra hemen çalışmaya başlamasını geciktirmek için 0.1 ile 30 
dakika arasında ayarlanabilir güç zamanlayıcısı olmalıdır. Böylece çok kısa aralıklarla elektrik geliş 
gidişlerinden, kesintiden sonra ani yüksek ve ani düşük voltaj gelişinden dolayı dondurucunun zarar görmesi 
engellenerek, kullanıcının ayarlayabileceği bir süre sonra çalışmaya başlaması sağlanmalıdır. 
19.    Cihaz dış ortam koşullarını denetleyerek aşırı ortam sıcaklıklarında sesli ve görsel alarm vermelidir. Dış 
ortam alarm sıcaklıkları kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalıdır. 
20.    Cihazın bütün ayarları ve kullanımı dokunmatik ekrandan yapılmalıdır. 
21.    Cihaz  kullanıcı  tarafından  ayarlanabilen  2,  4  veya  6  saatlik  sıcaklık  durumu  grafik  olarak 

izlenebilmelidir. 

22.   Dondurucu sıcaklık sapmalarını, en yüksek ve düşük sıcaklıkları kaydedebilmeli ve istendiğinde 

görülebilir olmalıdır. İstenirse bu kayıtlar sıfırlanabilir olmalıdır. 

23.    Dondurucun ekranında evaporatör giriş, evaporatör çıkış, ısı değiştirici, birinci kademe emişi, ikinci 

kademe emişi, ikinci kademe karteli, sıvı hattı ve kondenser giriş sıcaklıkları grafik ve resimli olarak 

göstermelidir. 
24.    Cihaz kullanıcıya, filtre değişimi, akü test zamanı gibi bakım zamanlarını hatırlatmalıdır. 
25.    Cihaz çift kompressörlü olmalıdır. 

26.    Dondurucu  -50  °C  ile  -86  °C  arasındaki  sıcaklıklara  ayarlanabilir  ve  bu  sıcaklıkları  kontrol 

edebilmelidir. 

27.    Elektrik kesintisi olması durumunda, 25 °C ortam sıcaklığında, kabin -80 °C sıcaklıktayken, boşken, 

kapısı açılmadan en az 200 dakika boyunca içerideki sıcaklığı korumalı ve -50°C'nin altına düşmemelidir. 

28.    Dondurucuda CFC içermeyen soğutma gazları kullanılmış olmalıdır. 

29.    Soğutma sistemi pirinç kaplı plakadan yapılmış ısı değiştirici kullanmalı ve ısı değiştirici performansı 

arttırmak için bir termal kutu içine yerleştirilmiş olmalıdır. 

30.    Ultra derin dondurucu içerisinde açıkta herhangi bir soğutma elamanı ve parçası bulunmamalıdır. 

31.    Cihazın 2 (iki) bölmesi tamamen alüminyum veya muadili bir malzemeden mamül en az 4 katlı çekmece 

sistemine sahip çekmece üniteleri ile tamamen dolu olarak teslim edilmelidir. 
32.    Cihazda CO2 back-up sistemi olmalıdır ve cihaza 2 adet CO2 tüpü (en az 35 kg), regülatör ve gaz geçiş 
kontrol sistemleri monte edilerek teslim edilmelidir. Tüplerin tüm bağlantı, borulama ve duvara zincir ile 
sabitlenmesi yüklenici firmaya aittir. 
33.    Cihazın  ısı  takip  sistemi  olmalıdır  ve  ısı  değişimlerini  kullanıcılara  mesaj  veya  email  ile  haber 
verebilmelidir. 

34.    Cihaz ilk 2 yıl için, yılda 1 kez (toplamda 2 kez) ücretsiz servis ve bakım kapsamında olmalıdır.
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3.   SPEKTROFOTOMETRE (MİKROPLAKA / KÜVET OKUYUCULU) TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1.   Cihaz UV / VIS spektrofotometre özelliğinde olmalıdır. 

2.   Cihaz monokromatör teknolojisini kullanmalı,  200 ila en az 999 nm arasında 1 nm aralıklarla okuma 

yapabilmeli ve bu okumalar için filtreye ihtiyaç duymamalıdır. 

3.   Cihaz, 6, 12, 24, 48, 96, 384 kuyucuklu mikroplaklarda, 60, 72, 96 kuyucuklu Terasaki, 96 Helma 

Quartz, 96 Metric plaklarında ve isteğe bağlı olarak 1 cm’lik kapaklı quartz küvet ile okuma 

yapabilmelidir. 

4.   Kullanıcı  istediği  zaman  software  üzerinden  farklı  marka  ve  tipte  plate’ler  için  ayarlama 

yapabilmelidir. 

5.   Değişik plate seçimleri software üzerinden yapılabilmeli, okuma probunun korunması için cihaz 

üzerinde herhangi bir mekanik ayara ya da ek bir adaptöre gerek olmamalıdır. 

6.   Cihaz end point, kinetik okuma, spektral tarama ve area scan yapabilmelidir. 

7.   Cihazın dalgaboyu band genişliği 2 ila 3 nm arasında olmalıdır. 

8.   Cihaz orbital, double orbital ve lineer modlarda çalkalama yapabilmelidir. 
9.   Cihaz ortam ısısının  4 oC üzeri  ile en az 60 oC arasında inkübasyon yapabilmelidir. 
10. Cihazın monokromatörünün dalga boyu kesinliği ± 2 nm olmalıdır. 

11. Cihazın monokromatörünün dalga boyu tekrarlanabilirliği ± 0.2 nm olmalıdır. 

12. Cihazın fotometrik çözünürlüğü 0.001 absorbans olmalıdır. 

13. Cihazın absorbans aralığı 0.000 ila en az 4.000 arasında olmalıdır. 

14. Cihazın fotometrik kesinliği 0-2.000 OD ±  %1, 2.000-3.000 OD arası±%3 olmalıdır. 

15. Cihazın doğrusallığı 0 – 2.000 OD arası ± %1, 2.000-3.000 OD arası ±%3 olmalıdır. 

16. Cihaz en az 2 farklı modda (Normal ve Sweep ) okuma yapabilmelidir. 

17. Cihaz sweep moda 96 kuyucuklu mikroplakları en fazla 10 saniyede, 384 kuyucuklu mikroplakları en 

fazla 20 saniyede okuyabilmelidir. 

18. Işık kaynağı Xenon flaş lamba olmalı ve 1 milyar defadan fazla ışıma yapabilmelidir. 

19. Cihaz üzerinde 1 cm lik quartz küvetlerin okutulabilmesini sağlayan küvet adaptörü olmalıdır. 

20. Cihaz mikrohacim plate sayesinde aynı anda 2 adet biocell küvet veya piyasadan temin edilmiş 

herhangi bir marka 1 cm’lik quartz küvet ile okuma yapabilmelidir. 

21. Cihaz ile birlikte 16 mikrokuyu ve 2 biocell küvet yuvası bulunduran, 2 µl hacimle çalışan mikrohacim 

plate verilmelidir.    Yazılım    üzerinden    mikrohacim    plate    kullanılarak    alınan    verilerin 

değerlendirilmesini sağlayan eklenti olmalıdır. Mikrohacim plate cihaz ile aynı marka olmalıdır. 

22. Microspot kuyular üzerinde istenilen herhangi bir pozisyon için blank veya örnek seçimi 

yapabilmelidir. Sistem çift kuyu çalışılan blank örneklerini arasındaki OD’leri karşılaştırarak blank 

kalitesini ölçebilmelidir. 

23. Mikrohacim plate ile 260 nm’de kantitasyon, 260/280  ratio hesabı ile saflık ve 320 nm’de referans 

ölçümü yapılabilmelidir. İstenirse tek aplikasyon ile aynı anda 230 nm ölçümleride  yapabilmelidir. 

24.  Cihaz ile birlikte verilecek olan mikrohacim plate üzerinden 2 µl hacimle 240-300 nm arasında 2 nm 

aralıklarla spektral tarama yapabilmelidir. 

25. Cihaz aynı zamanda en az 8 adet 1 ml’lik dikey kuvars küvetler ile okuma yapabilmelidir. 

26. Cihaz aynı zamanda en az 4 adet kapaklı yatay küvetler ile okuma yapabilmelidir. 

27. Cihaz ile birlikte verilecek olan yazılım sayesinde, bilgisayar üzerinden cihaza ait tüm fonksiyonlar 

kontrol edilebilmelidir. Ayrıca yazılımın ara yüzünde bulunan kısa yol tuşları ile cihazın mikroplaka 

haznesini açma /kapama işlemleri kontrol edilebilmelidir. 

28. Cihaz ile birlikte verilecek olan yazılım Abs, UV-Abs ve bu modlarda yapılacak Endpoint, Kinetik, 

Spektral tarama ve kuyu tarama çalışmaları için veri analizi yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

29. Yazılım üzerinde hazır olarak en az 65 adet deney protokolü bulunmalıdır. 

30. Yazılım örnek okuma, kaydetme, saklama, dosyalama ve yazılı çıktı alma özelliklerine sahip olmalıdır.
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31. Yazılım mikroplaklardaki tüm kuyuları, sıra, sütun ya da tek kuyu okumaya uygun olmalıdır. Hangi 

kuyuların okunacağı kullanıcı tarafından seçilebilmelidir. 

32. Cihaz  ile  birlikte  verilecek  yazılım  üzerinden  okuma  önceliği  kolon  veya  dalga  boyu  olarak 

ayarlanabilmelidir. 

33. Örnek, standart, kontrol ve kör kuyuların görevlendirilmesi istenilen kuyuda yapılabilmelidir. 

34.  Yazılım birden fazla mikroplaka analizini tek standart eğri ile yapılabilmelidir. Tek standart seti 

kullanarak çapraz plaka analizi ve interpolasyon yapılabilmelidir. 

35. Yazılım üzerinde oluşturulan şablonda örneklere istendiği gibi isimlendirme yapılabilmelidir. 

36. Kinetik ölçüm ve taramaları eş zamanlı ve grafiksel olarak yapılabilmeli ve izlenebilmelidir. Aynı 

mikroplaka üzerinde bulunan birden fazla kuyunun reaksiyon grafiği tek tablo üzerinde görülebilmeli 

ve raporlama yaparken bu kuyular arasındaki %CV farkları, konsantrasyon miktarları görülebilmelidir. 

37. Aynı veri dosyasında birçok plaka, grafik, analiz tablosu ve notlar görüntülenebilmelidir. 

38. Plaka bölümünde ham OD değerleri indirgenmiş değerler, eşik değerleri görüntülenebilmelidir. 

39. Yazılım    kullanılırken    kullanıcı    tarafından    bağımız    olarak    formül    ve    koşullu    formül 

oluşturulabilmelidir. 

40. Grafiklerde kullanılan sembol büyüklüğü, rengi, başlıkları, işaretlemeleri tamamen kullanıcı 

tarafından ayarlanabilmelidir. 

41. Çizilen grafikler excel dosya formatında ihraç edilebilmelidir. 

42. Yazılım en az  5 adet grafik seçeneğine sahip olmakta ve bunlar lineer,non-lineer regresyon (4 nokta, 

5 nokta, logit-log), 6 dereceli polynomial regresyon, point to point ve spline grafik tipleri olmalıdır. 

43. Yazılım birçok robotik sistem ile uyumlu yapıda olmalı ve bu sistemleri kontrol edebilmelidir. 

44. Yazılım  istendiğinde  validasyonunu  sağlamak  amacıyla  bir  validasyon  paketi  seçeneğine  sahip 

olmalıdır. 

45. Yazılım  Windows  2000,  XP,Vista,  Windows  7  programları  ve  daha  üst  modeller  ile  uyumlu 

bilgisayarlarda kullanılabilmelidir. 

46. Cihazla birlikte 4 adet yaklaşık 500 µl hacimli, kapaklı quartz küvet ve 4 adet yaklaşık 4 ml hacimli 

kapaklı quartz küvet ile 200 adet plastik mikro hacim küveti ve 200 adet plastik makro hacim küveti 

ve 10 adet en az 12 adet küvet alabilen küvet standı ile birlikte verilmelidir. 

47. Cihazla birlikte verilecek yazılımın çalışmasına uygun minimum i5 işlemci, 16 Gb RAM, 2Gb ekran 

kartı, 256 GB SSD hard disk (sistem diski), 1 TB harici hard disk ve en az 21 inch yüksek çözünürlüklü 

LED monitöre sahip bir bilgisayar verilmelidir. Cihazın bilgisayarı üzerinde lisanslı MS Windows 

programı bulunmalıdır. Cihazla birlikte Mouse, klavye ve Wi-Fi adaptörü ile birlikte verilmelidir. 

48. Cihazlar ilk 2 yıl için, yılda 1 kez (toplamda 2 kez) ücretsiz servis ve bakım kapsamında olmalıdır. 

Cihazın kurulduğu yerde kullanıcılara en az 2 (iki) defa eğitim verilmelidir. 
 

 
 
 

4. ÇEKER OCAK 
 

4.1. ÇEKER OCAK (180lik) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.      Çeker  ocak  EN  14175  standardına  göre  uluslararası  düzeyde  tanınan  bağımsız  bir  enstitü 

tarafından test edilmiş, sertifikasına sahip olmalı ve uygun olarak yapıldığı belgelendirilmelidir. 

2.       C i h a z  Ölçüleri: 

Uzunluk: 1800 mm (± 10 mm) 

Derinlik: 900 mm (± 10 mm) 

Yükseklik: Maximum 2400 mm (± 10 mm) 

3. Çeker ocakların gövde kısmı (yanlar, arka ve iç cidarlar, tavan vs.)   metal  olmamalıdır, seramik 

kaplama veya kimyasal malzemelere karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
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4. Ön camlar; yukarıya-aşağıya açılır ve istenilen noktada durdurulabilmelidir, çalışma alanının her 

kısmını gösterecek şekilde en az 5 mm kalınlığında darbelere ve patlamaya karşı dayanıklı temperli 

veya güvenlik camından imal edilmiş olmalıdır. 

5. Çeker ocak çalışma alanı içinde ağır gazların çalışma zemini üzerinde yoğunlaşmasını engellemek 

için çeker ocak çalışma alanı arka yüzeyinde hava yönlendirme plakaları olmalıdır. 

6.       Çeker ocak ön açılır camı düşme riskine karşı frenleme emniyet mekanizmasına sahip olmalıdır. 

7. Hava emiş performansı izleme ünitesi olmalıdır. Bu ünite emiş değerini kalibre edip minimum ve 

maksimum değerler için sesli ve görsel sinyal verebilmeli, motor ve aydınlatma için açma-kapama 

anahtar butonu ve servis giriş terminaline sahip olmalıdır. 

8.       Çeker ocak içerisinde aydınlatma şiddeti en az 800 lüx olan beyaz ışık aydınlatma olmalıdır. 

9. Çeker ocaklar standart olarak en az 4 adet IP44  koruma  sınıflı, kapaklı,  monofaz prizi ve en az 1 

adet kimyasallara karşı dayanıklı nozzle başlıklı su armatürü ve kimyasallara karşı dayanıklı 

malzemeden mamül evyesine sahip olmalıdır. Su armatürü çeker ocağın dış kısmından kontrol 

edilmelidir. 

10.     Çeker ocak her iki tarafta en az 2 adet olmak üzere toplam en az 4 adet gaz fittingi içermelidir. 

11. Çalışma tezgahı endüstriyel seramik olmalı, kendiliğinden yükseltilmiş kenarlı ve endüstriyel seramik 

drip-cup lavabolu olmalıdır. Çeker ocakların çalışma yüzeyi DIN 12916'ya uygun olarak yekpare tek 

parça endüstriyel seramik olmalıdır. HF (hidroflüorik asit) hariç tüm  kimyasallara, boyalara ve 

çatlamaya karşı dayanıklılığı, EN ISO 10545–14 - EN ISO 10545–11 ve EN ISO 10545-13’e uygun 

olarak test edilmiş olmalıdır. 

12. Çeker ocakların tezgâh altı dolapları kimyasal saklamak için kimyasala dayanıklı uygun yapıda olmalı 

ve havalandırmaya sahip olmalıdır. Cihaz çalıştığında kimyasal saklama kısmından da emiş 

yapılmalıdır. Kimyasal dolabında raf olmalı ve kimyasal dökülmelerine karşı zemininde toplama 

tepsisi olmalıdır. 

13. Çeker ocak montajı, salyangoz tipi kimyasallara karşı dayanıklı fan motoru, su-gaz ve elektrik tesisat 

bağlantıları ve PVC-U borulardan havalandırma hattı kurulumu yüklenici firma tarafından 

yapılmalıdır. Fan motoru ile cihaz arasındaki tüm PVC-U borulama, kırma-delme işlemleri ve 

bağlantılar yüklenici firma tarafından yapılmalıdır. 

14.     Lavaboda kimyasallara karşı dayanıklı polipropilen sifonu olmalıdır. 

15. Armatürler su, gaz vs. akışkanlar için DIN 12918’a uygun laboratuvar armatürü olarak üretilmiş ve 

akışkan türüne göre DIN EN 13792’e uygun renk kodlaması belirlenmiş olmalıdır. Kimyasallara ve 

korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 

16. İç borulama sistemi DIN 1988 ve EN 1717’ye uygun olmalı ve valf malzemesi yüksek sıcaklıkta 

preslenmiş pirinç malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

17. Çeker ocak montajı sonrasında kurulum yerinde hava giriş hızının ölçümü, ön cam hareketine bağlı 
olarak hava debisini değişimi, toplam hava debi ölçümü ve duman testleri yapılmalı ve test 
sonuçları belge düzenlenerek idareye teslim edilmelidir. 

18.     Cihazla birlikte basılı şekilde kullanım kılavuzu verilmelidir. 
19.     Cihazla birlikte cihaza ait gaz kontaminasyon test sonuçları belgelendirilmelidir. 

20.     Çeker ocak alımına teklif verecek firmalar ihale öncesinde cihazların kurulacağı yeri inceleyerek fiyat 

vermeleri önerilmektedir. 

 
5. ÇEKER OCAK  

5.1. ÇEKER OCAK (150lik) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1.   Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde 

toksik gazlardan koruyabilecek özellikte olmalıdır.
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2.   Cihaz ortamdan ve çalışma alanından aldığı havayı, ağır ve hafif gazları egzost kanalı ve harici 

egzost motoru aracılığı ile atmosfere %100 atmalıdır. 

3.   Cihazın eni 150 cm±%10 olmalıdır. 

4.   Harici egzost motoru polipropilen kanatlı asit ve kimyasal maddelere dayanıklı malzemeden imal 

edilmiş olmalıdır ve havanın atmosfere atıldığı son noktaya monte edilmelidir. Egzost fan motoru 

egzost edilen hava ile temas etmeyen tipte olmalıdır. 

5.   Cihazın ana gövdesi ve hava yönlendirme elemanları kimyasallara karşı dayanıklı malzemeden 

(epoksi polyester kaplı çelik veya alüminyum veya paslanmaz çelik veya DKP saç veya galvaniz saç) 

malzemeden üretilmiş olmalıdır. 

6.   Çeker ocak ön kısmından giren havanın hızı en az 0.5 m/s ve ön açıklık 40 cm olması durumunda 
egzosttan dış ortama atılan hava debisi en az 1000 m3/saat olmalıdır. 

7.   Çeker ocak hava yönlendirmelerinde ön açıklığın altında hava akımını düzeltici kanatçıklar (air foil) 

bulunmalıdır. Çeker ocak içinde hava türbülansı nedeniyle olabilecek gaz birikimini önlemek için 

çeker ocak üst kısmı ön cam arkasından ikincil bir hava girişi olmalıdır. 

8.   Çeker ocak çalışma alanı içinde ağır gazların çalışma zemini üzerinde yoğunlaşmasını engellemek 

için çeker ocak çalışma alanı arka yüzeyinde hava yönlendirme plakaları olmalıdır. 

9.   Cihazın ön penceresi en az 5 mm kalınlığında darbelere ve patlamaya karşı dayanıklı temperli veya 

güvenlik camından imal edilmiş olmalıdır. Ön cam motorize sistem ile veya manuel olarak aşağı 

yukarı hareket ettirilebilmelidir. 

10. Ön cam (sash) açıklığı en fazla 50 cm olmalıdır. Ön cam mekanizması kabinin ön açıklığını 

tamamen kapatabilecek şekilde olmalıdır. Ön camın 50 cm’den fazla açılmaması için stoper 

olmalıdır. 

11. Çeker ocak çalışma tezgahı kenarları yükseltilmiş şekilde kimyasallara dayanıklı, eksiz, yekpare 

endüstriyel seramik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

12. Çalışma tablasında bulunan evye kimyasallara karşı dayanıklı malzemeden üretilmiş, tezgaha alttan 

yapıştırılmış olmalı ve su giderine bağlantısı kimyasallara karşı dayanıklı sifon ile yapılmalıdır. 

13. Çeker ocak içerisinde laboratuvar standartlarına uygun, kimyasallara karşı dayanıklı laboratuvar tipi 

musluk olmalı, şebeke suyuna bağlantısı yapılmalıdır. 

14. Egzost borusu çapı en az 200 mm olmalıdır. 

15. Çeker ocak içerisinde aydınlatma şiddeti en az 800 lüx olan beyaz ışık aydınlatma olmalıdır. 

16. Cihazın bütün elektronik elemanları kimyasal korozyondan etkilenmemesi için ön kapak arkasına 

yerleştirilmiş olmalıdır ve kolay bakım için bu kapak tamamen açılabilmelidir. 

17. Cihazın kontrol sistemi mikroişlemci kontrollü olmalıdır. 

18. Çeker ocak ön camı tamamen kapalı durumda olduğunda sistem ekonomi ve by pass hava modunda 

çalışabilmelidir. 

19. Cihazın alarm sistemi olmalıdır. Alarmlar kullanıcı istediğinde geçici olarak iptal edilebilmelidir. Ön 

cam istenen konumda olmadığında ve hava hızı/debisi uygun olmadığında alarm vermelidir. 

20. Çeker ocak ön kısmına monte edilmiş IP izolasyon sınıfında, en az 1000 watt gücünde kapaklı en az 

2 adet elektrik prizi olmalıdır. Elektrik prizlerine ait sigorta ve açma/kapatma anahtarı bulunmalıdır. 

21. Çeker ocak altında bulunan dolaplar kimyasal depolama alanı olarak kullanılabilmeli ve bu alan 

cihazla entegre havalandırmalı özelliğe sahip olmalıdır. Kimyasal dökülmelerine karşın kimyasal 

dolap bölümünde toplama tepsisi ve 1 kat raf bulunmalıdır. 

22. Çeker ocak montajı sonrasında kurulum yerinde hava giriş hızının ölçümü, ön cam hareketine bağlı 

olarak hava debisini değişimi, toplam hava debi ölçümü ve duman testleri yapılmalı ve test sonuçları 

belge düzenlenerek idareye teslim edilmelidir. 
23. Cihazla birlikte basılı şekilde kullanım kılavuzu verilmelidir. 
24. Cihazın EN14175 standartlarında üretildiği belgelendirilmelidir. 

25. Cihazla birlikte cihaza ait gaz kontaminasyon test sonuçları belgelendirilmelidir.
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26. Fan motoru ile cihaz arasındaki tüm PVC-U borulama, kırma-delme işlemleri ve tüm elektrik ve su 

bağlantıları yüklenici firma tarafından yapılmalıdır. 

27. Çeker ocak alımına teklif verecek firmalar ihale öncesinde cihazların kurulacağı yeri inceleyerek fiyat 

vermeleri önerilmektedir. 
 
 
 
 
 

6.OTOMATİK PİPETLER 
Tüm tek kanallı, çok kanallı, otomatik pipet setlerindeki pipetler ve pipet pompası aynı marka olmalıdır. 

 
6.1. OTOMATİK PİPET (0,1-2,5 µl) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1.   Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 
 
2.   Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam 

olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır. 
 

3.   Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. 
 
4.   Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, 

renk ağarmasına ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik 
piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır. 

 
5.   İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya 

dağıtılmalı ve 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 
 
6.   Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru 

okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında 
görülebilmelidir. 

 

7.   Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. 
 

8.   Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. 
 

9.   Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) 
olmalıdır. 

 

10. Otomatik pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir. 
 
11. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi 

için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir. 
 
12. Otomatik pipet 0.1 - 2.5 µl hacimlerden oluşmalı ve hacimler en fazla 0.002 µl artım değerlerine sahip 

olmalıdır. 
 

13. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları en fazla aşağıdaki değerlerde olmalıdır. 
 

Çalışma aralıkları, µl Hacim, µl Hata Payı 

0.1 - 2.5 0.25 
 

1.25 
 

2.5 

≤ 6.0% 
 

≤ 1.5% 
 

≤ 0.7% 
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14. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan 
ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu 
işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır. 

 
15. Her bir otomatik pipet ile 96şar adet pipet hacmine uygun pipet ucu içeren raklardan dolu olarak en az 1 

adet teslim edilmelidir. 
 

16. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. 
 
17. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, 

garanti süresi içinde yılda 1 kez toplamda 2 kez ücretsiz olarak, garanti bitiminde ise ücreti karşılığı 
bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmeli ve pipetlerin kalibrasyonunu yapmalıdır. 

 

 
 
 

6.2. OTOMATİK PİPET (1-10 ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 
 

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele 
tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır. 

 

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. 
 

4. Pipetler  aşınmayı  engelleyici,  sürtünmeye  ve  kimyasallara  dayanıklı,  ısıya,  asit  ve  alkalilere, 
küflenmeye, renk ağarmasına ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip 
olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık 
vermeyecek yapıda olmalıdır. 

 
5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli 

veya dağıtılmalı ve 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 
 

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru 
okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında 
görülebilmelidir. 

 

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. 
 

8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. 
 

9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) 
olmalıdır. 

 

10. Otomatik pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir. 
 

11. Pipetlerin   sağlam   bir   kalibrasyon   mühürü   olmalı,   fabrika   kalibrasyonları   değiştirildiğinde 
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir. 

 
12. Otomatik pipet l-10 ml hacimlerden oluşmalı ve hacimler en fazla 0.01 ml artım değerlerine sahip 

olmalıdır. 
 

13. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları en fazla aşağıdaki değerlerde olmalıdır. 
 

Çalışma aralıkları, µl                            Hacim, µl                                      Hata Payı
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1 – 10 ml                                         1 ml 
 

5 ml 
 

10 ml 

≤ 0.6% 
 

≤ 0.2% 
 

≤ 0.15%
 
 

 

14. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve 
yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.   Daha sonra yine fabrika ayarlarına 
döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır. 

 
15. Her bir otomatik pipet ile hacmine uygun pipet ucu içeren raklardan dolu olarak en az 1 adet teslim 

edilmelidir. 
 

16. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. 
 

17. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, 
garanti süresi içinde yılda 1 kez toplamda 2 kez ücretsiz olarak, garanti bitiminde ise ücreti karşılığı 
bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmeli ve pipetlerin kalibrasyonunu yapmalıdır. 

 

 
 
 

6.3. OTOMATİK PİPET SETİ (3’lü set) (0,5-10 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl) TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 
 

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele 
tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır. 

 

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. 
 

4. Pipetler  aşınmayı  engelleyici,  sürtünmeye  ve  kimyasallara  dayanıklı,  ısıya,  asit  ve  alkalilere, 
küflenmeye, renk ağarmasına ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip 
olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık 
vermeyecek yapıda olmalıdır. 

 
5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli 

veya dağıtılmalı ve 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 
 

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru 
okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında 
görülebilmelidir. 

 

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. 
 

8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. 
 

9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) 
olmalıdır. 

 

10. Otomatik pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir. 
 

11. Pipetlerin   sağlam   bir   kalibrasyon   mühürü   olmalı,   fabrika   kalibrasyonları   değiştirildiğinde 
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.
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12. Otomatik  pipet  aşağıdaki  hacimlerden  oluşmalı  ve  hacimler  belirtilen  artım  değerlerine  sahip 
olmalıdır. 

 
13. Otomatik pipet seti 3 pipetten ve aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler en fazla belirtilen 

miktarlarda arttırılabilmelidir: 
 

 Çal ışm a ar alık ları,  l  Ar t ım  Değ er leri,  l 

0.5 - 10 0.01 

10 - 100 0.1 

100 - 1000 1 

 

 
 
 

14. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları en fazla aşağıdaki şekilde olmalıdır. 
 

 Çal ışm a ar alık ları,  l Hacim, l  Hata  
Payı  

0.5 - 10 1 
 

5 
 

10 

≤ 1.8% 
 

≤ 0.8% 
 

≤ 0.4% 

10 - 100 10 
 

50 
 

100 

≤ 1.0% 
 

≤ 0.3% 
 

≤ 0.2% 

100 – 1,000 100 
 

500 
 

1,000 

≤ 0.6% 
 

≤ 0.2% 
 

≤ 0.2% 

 
 

15. Her bir 3lü otomatik pipet seti ile birlikte 1 adet en az 6 adet pipet alabilen yuvarlak pipet tutucu karusel 
birlikte verilmelidir. 

 
16. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve 

yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.   Daha sonra yine fabrika ayarlarına 
döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır. 

 

17. Her bir otomatik pipet için kendi hacmine uygun pipet ucu içeren raklardan dolu olarak en az 1 adet 
toplamda üç kutu pipet ucu teslim edilmelidir. 

 

18. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. 
 

19. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, 
garanti süresi içinde yılda 1 kez toplamda 2 kez ücretsiz olarak, garanti bitiminde ise ücreti karşılığı 
bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmeli ve pipetlerin kalibrasyonunu yapmalıdır.
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6.4.  OTOMATİK  PİPET  SETİ  (3’lü  set)  (2-20  µl;  20-200  µl;  100-1000  µl)  TEKNİK 

ŞARTNAMESİ 
 
 

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 
 

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele 
tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır. 

 

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. 
 

4. Pipetler  aşınmayı  engelleyici,  sürtünmeye  ve  kimyasallara  dayanıklı,  ısıya,  asit  ve  alkalilere, 
küflenmeye, renk ağarmasına ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip 
olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık 
vermeyecek yapıda olmalıdır. 

 
5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli 

veya dağıtılmalı ve 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 
 

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru 
okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında 
görülebilmelidir. 

 

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. 
 

8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. 
 

9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) 
olmalıdır. 

 

10. Otomatik pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir. 
 

11. Pipetlerin   sağlam   bir   kalibrasyon   mühürü   olmalı,   fabrika   kalibrasyonları   değiştirildiğinde 
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir. 

 
12. Otomatik  pipet  seti  3  pipetten  ve  aşağıdaki  hacimlerden  oluşmalı  ve  hacimler  belirtilen  artım 

değerlerine sahip olmalıdır. 
 

13. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler en fazla belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir: 
 

 Çal ışm a ar alık ları,  l  Ar t ım  Değ er leri,  l 

2 - 20 0.02 

20 - 200 0.2 

100 - 1000 1 

 

 
 
 

14. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları en fazla aşağıdaki şekilde olmalıdır.
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 Çal ışm a ar alık ları,  l Hacim, l  Hata  

Payı  
2 - 20 2 

 

10 
 

20 

≤ 1.5% 
 

≤ 0.6% 
 

≤ 0.3% 

20 - 200 20 
 

100 
 

200 

≤ 0.7% 
 

≤ 0.3% 
 

≤ 0.2% 

100 – 1,000 100 
 

500 
 

1,000 

≤ 0.6% 
 

≤ 0.2% 
 

≤ 0.2% 

 
 

15. Her bir 3lü otomatik pipet seti ile birlikte 1 adet en az 6 adet pipet alabilen yuvarlak pipet tutucu karusel 
birlikte verilmelidir. 

 
16. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve 

yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.   Daha sonra yine fabrika ayarlarına 
döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır. 

 
17. Her bir otomatik pipet için kendi hacmine uygun pipet ucu içeren raklardan dolu olarak en az 1 adet 

toplamda üç kutu pipet ucu teslim edilmelidir. 
 

18. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. 
 

19. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, 
garanti süresi içinde yılda 1 kez toplamda 2 kez ücretsiz olarak, garanti bitiminde ise ücreti karşılığı 
bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmeli ve pipetlerin kalibrasyonunu yapmalıdır. 

 
 

 
6.5. ÇOK KANALLI OTOMATİK PİPET, (0.5-10 µl) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli ve 8 kanallı olmalıdır. 
 

2. Pipetler 8 kanallı ve kanallar birbirinden bağımsız olmalıdır. Çalışmaya göre pipet kanalları kullanıcı 
tarafından kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır. 

 
3. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele 

tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır. 
 

4. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. 
 

5. Pipetler  aşınmayı  engelleyici,  sürtünmeye  ve  kimyasallara  dayanıklı,  ısıya,  asit  ve  alkalilere, 
küflenmeye, renk ağarmasına ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip 
olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık 
vermeyecek yapıda olmalıdır.
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6. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli 
veya dağıtılmalı ve 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 

 
7. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru 

okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında 
görülebilmelidir. 

 

8. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. 
 

9. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. 
 

10. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) 
olmalıdır. 

 

11. Otomatik pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir. 
 

12. Pipetlerin   sağlam   bir   kalibrasyon   mühürü   olmalı,   fabrika   kalibrasyonları   değiştirildiğinde 
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir. 

 
13. Çok kanallı otomatik pipet 0.5-10 µl hacimlerden oluşmalı ve hacimler  en fazla 0.01 µl artım 

değerlerine sahip olmalıdır. 
 

14. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları en fazla aşağıdaki değerlerde olmalıdır. 
 

Çalışma aralıkları, µl Hacim, µl Hata Payı 

0.5 - 10 0.5 
 

1 
 

5 
 

10 

≤ 8.0% 
 

≤ 5.0% 
 

≤ 2.0% 
 

≤ 1.0% 

 
 

15. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve 
yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.   Daha sonra yine fabrika ayarlarına 
döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır. 

 

16. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. 
 

17. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, 
garanti süresi içinde yılda 1 kez toplamda 2 kez ücretsiz olarak, garanti bitiminde ise ücreti karşılığı 
bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmeli ve pipetlerin kalibrasyonunu yapmalıdır. 

 

18. Pipet setinde bulunan tüm pipetlerin kalibrasyon sertifikaları pipetlerle beraber verilmelidir. 
 

 
 
 
 
 

6.6. ÇOK KANALLI OTOMATİK PİPET, (10-100 µl) TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

 

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli ve 8 kanallı olmalıdır.
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2. Pipetler 8 kanallı ve kanallar birbirinden bağımsız olmalıdır. Çalışmaya göre pipet kanalları kullanıcı 
tarafından kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır. 

 

3. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele 
tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır. 

 

4. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. 
 

5. Pipetler  aşınmayı  engelleyici,  sürtünmeye  ve  kimyasallara  dayanıklı,  ısıya,  asit  ve  alkalilere, 
küflenmeye, renk ağarmasına ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip 
olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık 
vermeyecek yapıda olmalıdır. 

 
6. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli 

veya dağıtılmalı ve 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 
 

7. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru 
okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında 
görülebilmelidir. 

 

8. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. 
 

9. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. 
 

10. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) 
olmalıdır. 

 

11. Otomatik pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir. 
 

12. Pipetlerin   sağlam   bir   kalibrasyon   mühürü   olmalı,   fabrika   kalibrasyonları   değiştirildiğinde 
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir. 

 
13. Çok  kanallı  otomatik  pipet  10-100  µl  hacimlerden  oluşmalı  ve hacimler  en  fazla 0.1  µl  artım 

değerlerine sahip olmalıdır. 
 

14. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları en fazla aşağıdaki değerlerde olmalıdır. 
 

Çalışma aralıkları, µl Hacim, µl Hata Payı 

10 - 100 10 
 

50 
 

100 

≤ 2.0% 
 

≤ 0.8% 
 

≤ 0.3% 

 
 

15. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve 
yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.   Daha sonra yine fabrika ayarlarına 
döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır. 

 

16. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. 
 

17. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, 
garanti süresi içinde yılda 1 kez toplamda 2 kez ücretsiz olarak, garanti bitiminde ise ücreti karşılığı 
bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmeli ve pipetlerin kalibrasyonunu yapmalıdır.
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18. Pipet setinde bulunan tüm pipetlerin kalibrasyon sertifikaları pipetlerle beraber verilmelidir. 
 

 
 
 

6.7. ÇOK KANALLI OTOMATİK PİPET, (30-300 µl) TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

 

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli ve 8 kanallı olmalıdır. 
 

2. Pipetler 8 kanallı ve kanallar birbirinden bağımsız olmalıdır. Çalışmaya göre pipet kanalları kullanıcı 
tarafından kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır. 

 
3. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele 

tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır. 
 

4. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. 
 

5. Pipetler  aşınmayı  engelleyici,  sürtünmeye  ve  kimyasallara  dayanıklı,  ısıya,  asit  ve  alkalilere, 
küflenmeye, renk ağarmasına ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip 
olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık 
vermeyecek yapıda olmalıdır. 

 
6. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli 

veya dağıtılmalı ve 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 
 

7. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru 
okunan  hacim  göstergesi  4  haneli,  büyütme  mercekli  olmalı  ve  özellikle  pipetleme  sırasında 
görülebilmelidir. 

 

8. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. 
 

9. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. 
 

10. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) 
olmalıdır. 

 

11. Otomatik pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir. 
 

12. Pipetlerin   sağlam   bir   kalibrasyon   mühürü   olmalı,   fabrika   kalibrasyonları   değiştirildiğinde 
anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir. 

 
13. Çok  kanallı  otomatik  pipet  30-300  µl  hacimlerden  oluşmalı  ve hacimler  en  fazla 0.2  µl  artım 

değerlerine sahip olmalıdır. 
 

14. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları en fazla aşağıdaki değerlerde olmalıdır. 
 

Çalışma aralıkları, µl Hacim, µl Hata Payı 

30 - 300 30 
 

150 
 

300 

≤ 1% 
 

≤ 0.5% 
 

≤ 0.3% 
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15. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve 
yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.   Daha sonra yine fabrika ayarlarına 
döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır. 

 
16. Pipetin alt kısmı değişebilir olmalıdır. Böylelikle aynı hacimli bir pipet ile 8 kanallı alt kısımlar 

değiştirilerek kullanılabilmelidir. 
 

17. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. 
 

18. 30-300µl pipetler ile her pipet için en az 1 kutu 96 adet uç alabilen dolu olarak rack kutu verilmelidir. 
 

19. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, 
garanti süresi içinde yılda 1 kez toplamda 2 kez ücretsiz olarak, garanti bitiminde ise ücreti karşılığı 
bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmeli ve pipetlerin kalibrasyonunu yapmalıdır. 

 

20. Pipet setinde bulunan tüm pipetlerin kalibrasyon sertifikaları pipetlerle beraber verilmelidir. 
 
 

 
6.8. PİPET POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. Cihaz 0.1 - 100 ml’lik cam veya plastikten imal edilmiş ölçüm pipetleri, volumetrik pipetler ve "blow- 
 

out" pipetler ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır. 
 

2. Cihaz kimyasal maddelere ve aşınmaya dayanıklı materyalden üretilmiş olmalıdır. 
 

3. Cihazda  sıvının  emilmesi  -  boşaltılması  için  gerekli  vakum  ve  basınç  bir  pompa  vasıtası  ile 

oluşturulmalıdır. 

4. Ölçüm ve volumetrik pipetler normal atmosferik basınç ile "blow-out" pipetler ise pompa yardımı ile 

boşaltılmalıdır. 

5. Cihazda pompanın emme ve boşaltma hızı pompa hız kontrol düğmesi ile ayarlanabilmelidir. Böylelikle 

büyük hacimli pipetlerde emme-boşaltma hızlandırılabilmeli küçük hacimli pipetler ise 

yavaşlatılabilmelidir. 

6. Cihaz elle kolaylıkla kullanılabilmeli ve bir parmak hareketi ile emme ve boşaltma yapabilmesi için 2 

(iki) ayrı butonu bulunmalıdır. 

7. Cihazın filtre tutucuları ve pipet adaptörleri otoklavlanabilmelidir. 
 

8. Cihaz 25 ml hacimi en fazla 5 saniyede alabilmelidir. 
 

9. Cihaz 7 saate kadar kordonsuz çalışabilmeli ve şarjdan sonra devam edebilmelidir. 
 

10. Cihazda şarj edilmesi gerektiğini belirten bir ikaz düğmesi bulunmalıdır. 
 

11. Cihaz uzun kullanımlarda kullanıcıyı yormaması açısından en fazla 160gr olmalıdır. 
 

12. Cihaz en fazla 3 saat içinde tamamen şarj olabilmelidir. 
 

13. Cihaz 1100mAh/3.7 V kapasitede olmalıdır. 

14. Cihaz transformatörü, duvar tutucusu ve 2 adet 0.45µm’lik membran filtresi ile birlikte verilmelidir.
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7.   SANTRİFUJ GRUBU TEKNİK ŞARTNAMELERİ 
 

7.1. Preparatif Santrifüj Teknik Şartnamesi 
1.   Cihaz yer tipi ve soğutmalı olmalıdır. 
2.   Cihaz 10.000 rpm hız ve 17.700 xg (RCF) değerlerine ulaşabilmelidir. 
3.   Cihaz en az 9 L kapasiteye sahip olmalıdır. 
4.   Cihaz sabit açılı ve dönerken-açılan tipte rotorlarla kullanılabilmelidir. 
5.   Cihazın hız kontrolü 100 ila 10.000 rpm arasında 25 rpm ve altı aralıklarla yapılabilmelidir. 
6.   Cihaz bakım gerektirmeyen fırçasız tipte ve direkt döndürücülü motora sahip olmalıdır. 
7.   Cihaz kontrol paneli aracılığı ile kontrol edilmeli, tüm parametreler ve gerektiği durumlarda arıza/ikaz 

uyarıları bu ekrandan görülebilmelidir. 
8.   Cihazın kapak emniyet kilidi bulunmalıdır. 
9.   Cihazın ısınma ve dengesizlik durumlarına karşı uyarı ve emniyet sistemleri bulunmalıdır. 
10. Cihaz iç haznesi -10°C ila +40°C çalışma aralığında ayarlanabilmelidir. Bu sıcaklık değerleri ±2°C aralığında 

sabit tutulabilmeli ve 1°C aralıklarla ayarlanabilmelidir. 
11. Cihazın çalışma esnasında gürültü seviyesi 73 dBa’dan düşük olmalıdır. 
12. Cihaz 15°C ila 40°C ortam sıcaklığı aralığında çalışabilmelidir. 
13. Cihaz ile birlikte aşağıdaki rotorlar verilmelidir: 

13.1.           En az 6 x 500 ml kapasiteli, 10.000 rpm (17.700 xg) maksimum hıza çıkabilen, sabit-açılı. 
13.2.           En az 4 x 2.250 ml ya da 6 x 1.500 ml kapasiteli, 5.000 rpm (7.480 xg) maksimum hıza çıkabilen, 
dönerken açılan. 

14. Cihaz ile birlikte yukarıda sunulan rotorlara  uygun  sayıd a  adapt ör  ve  maksimum kapasite + 2  
sayıd a 

polipropilen malzemeden mamul, otoklav ile sterilizasyona uygun santrifüj tüpleri verilmelidir. 
15. Cihaz ile birlikte rotorların soğuk koşullarda saklanması için iki kapılı ve önü şeffaf cam malzemeden mamul 

minimum A+ enerji seviyesinde buzdolabı verilmelidir. 

 
Genel Hususlar 
1.1. Masaüstü tipte alınacak cihazlar aynı üretici/aynı marka olmak zorundadır. 

 

7.2. Mikrosantrifüj Teknik Şartnamesi 
 

2.   Cihaz masaüstü tipte olmalıdır. 
3.   Cihaz en az 14.400 rpm hız ve en az 16.000 xg (RCF) değerlerine ulaşabilmelidir. 
4.   Cihaz en az 24 x 1,5 ml ve/veya en az 24 x 2,0 ml tüpü aynı anda alabilen polimer esaslı (polipropilen vb.) 

veya metal alaşımdan mamül, kapaklı ve sabit açılı rotora sahip olmalıdır. 
5.   Cihaz soğuk oda koşullarında çalışabilmelidir. 
6.   Cihaz 99 dakikaya kadar programlanabilmelidir. 
7.   Cihaz dijital göstergeye sahip olmalıdır. 
8.   Cihazın kapak emniyet kilidi bulunmalıdır. 
9.   Cihaz ilk 2 yıl için, yılda 1 kez (toplamda 2 kez) ücretsiz servis ve bakım kapsamında olmalıdır. 

 

7.3. Soğutmalı Mikrosantrifüj Teknik Şartnamesi 
 

1.           Cihaz -5⁰C ile +40⁰C çalışma aralığını sağlamalıdır. 
2.           Cihaz soğutmalı tip ve masaüstü tipte olmalıdır. 
3.           Cihazda kullanılan gazlar CFC içermemelidir. 
4.           Cihaz üzerinde rpm değeri ve rcf değeri görünebilmelidir. 
5.           Cihazın Bakım gerektirmeyen fırçasız tip motoru olmalıdır. 
6. Santrifüj mikroişlemci kontrol sistemli, dijital göstergeli olmalıdır. Cihazın kapak açma, start/stop,  ve 

program gibi tuşları olmalıdır.
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7.           Cihaz 200 - 15.000 rpm hız aralığını sağlamalıdır. 
8.           Cihazın maksimum kapasitesi en az 24 x 1,5 – 2,0 ml olmalıdır. 
9.           Cihazın maksimum çöktürme RCF değeri en az 16.000 xg olmalıdır. 
10.        Zaman ayarı 10 san 99 dakikaya kadar aralıklarla yapılabilmeli, kalan süre ekranda görülmelidir. 
11.        Cihazın sürekli çalışma modu olmalıdır. 
12.        Cihazın üst kapağında cam gözetleme penceresi bulunmalıdır. 
13. Santrifüj ile birlikte en az 15.000 rpm hıza ve en az 16.000 xg çöktürme gücüne sahip en az 24 x 1,5-2,0 

ml tüp çevirmeye uygun kapaklı titanyum, alüminyum vb. metal alaşımlı veya polipropülen vb. polimer 
esaslı rotor verilmelidir. 

14.        Santrifüjde motorun gövdeye bağlantısı gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye indirecek 
özellikte esnek malzemeden yapılmış olmalıdır. 

15.        Cihaz ilk 2 yıl için, yılda 1 kez (toplamda 2 kez) ücretsiz servis ve bakım kapsamında olmalıdır. 
 

7.4.Tezgah Üzeri Soğutmalı Santrifüj Teknik Şartnamesi 
 

1.   Cihaz tezgâh üstü tipte ve soğutmalı olmalıdır. 
2.   Cihaz sabit açılı ve dönerken-açılan tipte rotorlarla kullanılabilmelidir. 
3.   Cihaz sabit açılı rotorlarla en az 18.000 rpm hız ve 29.000 xg (RCF) değerlerine ulaşabilmelidir. 
4.   Cihaz dönerken-açılan tipte rotorlarla en az 4.700 rpm hız ve 4.200 xg (RCF) değerlerine ulaşabilmelidir. 
5.   Cihaz iç haznesi -10°C ila +40°C çalışma aralığı için ayarlanabilmelidir. 
6.   Cihaz en az 1.600 ml (1.6L) kapasiteye sahip olmalıdır. 
7.   Cihaz kontrol paneli aracılığı ile kontrol edilmeli, tüm parametreler ve gerektiği durumlarda arıza/ikaz 

uyarıları bu ekrandan görülebilmelidir. 
8.   Cihazın kapak emniyet kilidi bulunmalıdır. 
9.   Cihazın ısınma ve dengesizlik durumlarına karşı uyarı ve emniyet sistemleri bulunmalıdır. 
10. Cihazın çalışma esnasında gürültü seviyesi 68 dBa’dan düşük olmalıdır. 
11. Cihaz 15°C ila 40°C ortam sıcaklığı aralığında çalışabilmelidir. 
12.  Ci haz  i le  bi rli kte  aşağı daki  rotorlardan  birer adet verilmelidir: 

    Sabit açılı, en az 30 x 1.5 ml kapasiteli, en az 16.000 rpm (28.672 xg) hıza çıkabilen. 

    Sabit açılı, en az 6 x 30 ml kapasiteli, en az 18.000 rpm (28.305 xg) hıza çıkabilen. 

    Sabit açılı, en az 6 x 50 ml standart konikal Falcon tüplere uygun, en az 11.400 rpm (13.682 xg) 
hıza çıkabilen. 

    Dönerken açılan, 2 x 3 mikroplaka (96/384 kuyucuklu) kapasiteli, en az 4.700 rpm (2.721 xg) 
hıza çıkabilen. 

    Dönerken açılan, 4 x 400 ml kapasiteli, 4.700 rpm (4.255 xg) hıza çıkabilen. 
13.  Ci haz  i le  bi rli kte  yukarı da  beli rtil en  s abi t  aç ı lı  ve  dönerken  aç ılan  rotorlar  i le  kullanım a   
uygun   aş ağı daki  

 tüpler  veri lm eli di r:  
8 adet, 400 ml kapasiteli, otoklavlanabilir, polipropilen tüp. 
12  det, 30 ml kapasiteli, otoklavlanabilir, polipropilen tüp. 

 

14. Ciha z i le bi rli kte yukarı da belirtil en 4 x 400 m l dönerken aç ılan rotor i le kullanıma uygun aş ağı 
daki adaptörler 
 (eğer  gereki yor  i s e)  veri lm eli di r:  

 

4 adet, en az 3 hazneli, konikal, 50 ml Falcon tüp adaptörü. 
4 adet, en az 5 hazneli, konikal, 15 ml Falcon tüp adaptörü. 
4 adet, tek hazneli, 400 ml polipropilen vb. şişeye uygun adaptör.



T.C. 
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİT-ARGEM 

 

 

Sayfa 23 / 27 
 

8.   JEL DOKÜMANTASYON VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Cihaz kompakt karanlık oda, UV transillüminatör çalışma istasyonu, CCD kamera ve kantitatif analizi ve 
dokümantasyonu gerçekleştirecek yazılımdan oluşmalıdır ve böylelikle gerçek zamanlı görüntüleme 
yapabilmelidir. 

2.           Cihaz kemilüminesans, kemifloresans, UV Floresan, RGB Floresan (epi mavi, epi yeşil, epi kırmızı), Trans- 
UV, beyaz ışık, epibeyaz ışık, FR(Far Red)/NIR (Near İnfrared) illüminasyon modlarına sahip olmalıdır. 

3.           Cihaz aşağıda verilen illuminasyon kaynaklarına sahip olmalı ve belirtilen aralıklarda ya da değerde ışıma 
yapabilmelidir: 

           Trans-UV excitation veya Green LED 

           Epi-white (Üst Beyaz Işık) 

           Epi-blue excitation 

           Epi-green excitation 

           Epi-red excitation 

           Epi-far red excitation 

           Epi-near IR excitation 
4.           Cihaz Cy2, Cy3, EtBr, Cy5, IR, near Red, far Read olmak üzere en az 6 emisyon filtresi cihaz üzerinde takılı 

gelmelidir. 
5.           Cihaz DIGE çalışmaları yapabilmeli bir jelden en az 3 farklı ışımayı tespit edebilmelidir. 
6. UV transillüminatör güvenli bir çekmecede bulunmalı ve bu sayede kullanıcı UV’ye maruz kalmadan jeller 

kolaylıkla yerleştirilmelidir. 
7.           UV transillüminatör alanı en az 21 x 16 cm olmalıdır. 
8. Cihazın   kontrolü   ve   görüntüleme   en   az   12”   (12   inch)    dokunmatik   bir   ekran   üzerinden 

gerçekleştirilmelidir. 
9. Cihaz peltier sistem soğutmalı CCD kameraya sahip olmalıdır ve -10°C veya daha düşüğü değerlere kadar 

soğutma sağlayabilmelidir. 
10.        CCD kameranın dinamik aralığı 4 order magnitude’den fazla olmalıdır. 
11.        CCD kamera native çözünürlüğü en az 6 Megapiksel olmalıdır. 
12. Kemilüminesans  çalışmalarda  daha  hassas  görüntü  alabilmek  için  Binning  seviyesi  8x8’ye  kadar 

yükseltilebilmelidir. 
13. Cihaz otomatik görüntüleme yapabilmelidir (Otomatik exposure, manuel fokuslama yada herhangi bir 

kalibrasyona ihtiyaç duymadan) ve 3 farklı görüntüleme moduna sahip olmalıdır (Otomatik, 
yarıotomatik, manuel). 

14. Cihazla beraber dokümantasyon ve kantitasyon için bir yazılım verilmelidir. 
15. Yazılım 1-D ve 2-D elektroforez jelleri, westernblotlar, dot blotlar ve slot blotların analizini yapabilecek 

esnekliğe sahip olmalıdır. 
16. Yazılım kemilüminesans, radioaktif, floresan, kolorimetrik örneklerini ve jel dökümantasyon sistemlerinin 

görüntülediği, sakladığı fotoğrafları değerlendirebilmelidir. 
17. Sisteme kaydedilen görüntüler USB girişi vasıtasıyla harici bir belleğe ve ethernet portu üzerinden bir ağ 

klasörüne (ya da bulut klasörüne) kaydedilebilmelidir. 
18. Yazılım   tüm   çalışma   dosyasını   (görüntüleme,   sonuçlar,   raporlar)   bir   protokol   dosyası   içerisinde 

saklayabilmelidir. Protokoller değiştirilebilir, tekrar kaydedilebilir, tekrar kullanılabilir ve çoklu kullanıcılar 
arasında paylaşılabilir olmalıdır. Farklı protein markerleri sistem içerisine yüklenebilmelidir. 

19. Westernblot görüntülemelerinde sistem otomatik olarak marker’i alınan görüntüye ekleyebilmelidir. 
20. Cihaz Boyasız jelleri (Stain-Free) ve bu jellerden elde edilen stain Free blotları görüntüleyip stain free jellerde 

Total Protein Normalizasyonu analizi yapabilmelidir veya Parlatılmış “ONDULEX” tipi optik reflektörü ile 
çalışan 3D dinamik tarama yapan High sensitive reading teknolosi ile analiz yapabilmelidir veya sistem alınan 
görüntüyü mekanik olarak 10 dereceye kadar düzeltebilmelidir. 

21. Cihazın aşağıda özellikleri belirtilen yazılım opsiyonu olmalıdır. 

           Çeşitli deneylerden elde edilen jel görüntüleri paylaşılabilmeli ve karşılaştırılabilmelidir. 

           Bütün karşılaştırılan setler ve spot dataları excel uyumlu dosyalar olarak gönderilebilmelidir.
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 Network   çalışma   seçeneği   sayesinde   uygunluk   arttırılabilmeli   ve   bu   sayede   maksimum   fayda 

sağlanmalıdır. 

 Otomatik spot karşılaştırma algoritmaları sayesinde üstün kalitede doğruluk sağlamalı ve otomatik spot 
karşılaştırma seçeneği bulunmalıdır. 

           Jel görüntülerini en doğru karşılaştırmalı sonuçlar için normalize edebilmelidir. 

           Jel içinde karmaşık istatiksel ve kantitatif analizler yapabilmelidir. 

           Değişik proteinlerin kolay tanımanabilmesini sağlayan görüntüdeki spotları ilişkilendiren “scatter plot” 
özelliği olmalıdır. 

           Sanal jel özelliği sayesinde değişik izoelektrik veya molekül ağırlığı değerlerine sahip jel görüntülerini 
tek bir jel üzerinde gibi gösterebilmelidir. 

 Alınan  görüntü  üzerine  değiştirilebilen  font  ve  ölçülerde  yazı  sembol  işlene  bilmelidir.  Bu  sayede 
akademik yayınlarda kullanılabilmelidir. 

22. Sistem ile birlikte aşağıdaki cihaz ve sarflar ücretsiz verilmelidir. 

           Cihaz  ile  birlikte  jel  görüntülerinin  analizinde  kullanılacak  bir  adet  masaüstü  bilgisayar  verilmesi 
gerekmektedir. Bu bilgisayarın özellikleri aşağıda sıralanmaktadır. 
Minimum 20 inch LED monitor 
Minimum i5 Intel Core işlemci 
Minimum 256GB SSD harddisk (sistem diski) 
Minimum 1 TB hard disk 
Ethernet ve Wi-fi bağlantı için adaptör (ana kart üzerinde yoksa) 
Kablosuz fare ve klavye (numerik keypad’e sahip) 
DVD yazıcı 
Minimum 16GB RAM (2x8 ya da 1x16) 
MS Windows 10 Pro, 64 bit, İngilizce lisansı 

23. Temel UV ve beyaz ışık özelliklerine sahip, bilimsel CCD kameralı, görüntüleme alanı en az 10x15 cm, Analiz 
yazılımı ve bilgisayarı ile birlikte yedek jel görüntüleme sistemi. Bu sistem ana sistemle birebir uyumlu olmalı 
ve aynı analiz yazılımını kullanmalıdır. 

24. Agaroz   jelden   DNA   bantlarının  kesilmesinde   kullanılmak   üzere  sistemden   bağımsız   harici  bir   UV 
transillüminatör. 

 
 
 

9.   RT-PCR VE THERMAL CYCLER CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMELERİ 
 

 

1.   Genel Hususlar 

1.1. Bu kapsamda alınacak cihazlar aynı üretici/aynı marka olmak zorundadır. 

2.   RT-PCR Sistemi Teknik Şartnamesi 
2.1. Cihaz standart olarak 96 x 0.2’lik gradient blok ile gelmelidir. Sistemin 384 kuyucuklu blok seçeneği 

olmalıdır. 
2.2. Cihaz ısıtma performansı minimum 5C/saniye olmalıdır. 

2.3. Cihazın ısı kontrol kesinliği ±0,25°C aralığında olmalıdır. 
2.4. Cihazın blok ısı dağılım üniformitesi ±0,5°C aralığında olmalıdır. 
2.5. Cihaz bloğu 4°C ila 99,9°C aralığında ayarlanabilmelidir. 
2.6. Cihaz “gradient” özelliğe sahip olmalıdır. Eğer Gradient değil ise 1 adet Sistem ile aynı ısıtma soğutma 

performansında Gradient PCR verilmedir. 
2.7. Cihazda programlanabilen reaksiyon hacmi 1 µl’ye kadar inebilmelidir. 
2.8. Cihazın ışık Kaynağı Filtreli LED olmalıdır. 
2.9. Cihaz real-time okuma için 6 (altı) kanallı optik modüle sahip olmalıdır. 
2.10.           Cihaz ile 5 (beş) farklı dalga boyunda (renkte) okuma real-time olarak yapılabilmelidir. 
2.11.           Cihazın lineer dinamik aralığı en az 10 log olmalıdır
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2.12.           Cihaz normalizasyon için referans boyalara ihtiyaç duymamalıdır. 
2.13.           Cihaz belirli zaman aralıklarında kalibrasyona ihtiyaç duymakta ise bu kalibrasyon için cihazın 

garanti kapsamı sonunda (ilk 2 sene sonunda) ihtiyaç duyacağı gerekli kitler ve işçilik firma tarafından 
yerinde sağlanmalıdır. 

2.14.           Cihazın dokunmatik bir ekranı olmalı ve gerektiğinde bilgisayara ihtiyaç duymadan bu ekran 
aracılığıyla programlanabilmelidir. Cihazın dokunmatik ekranı yüksek çözünürlüğe sahip renkli ekran 
olmalıdır. Tüm programlamalar dokunmatik ekran üzerinden yapılmalıdır. 

2.15.           Cihaza farklı kullanıcı isimleri ve şifre ile giriş yapılabilmelidir. 
2.16.         Yazılım gelişmiş gen ekspresyonu analizleri yapabilmelidir. Bu analizlerde aşağıdakiler 

gerçekleştirilebilmelidir. 
2.16.1. ∆Ct, ∆(∆Ct) analizleri, 
2.16.2. Absolute (mutlak) kantifikasyon, 
2.16.3. High resolution melting (HRM) curve analizi 
2.16.4. Relatif ekspresyon seviyeleri grafik olarak görüntülenebilmelidir. 
2.16.5. Kantitasyon için standart eğri oluşturabilmeli, detaylı raporlar alınabilmelidir. 
2.16.6. Yazılım ile allelik diskriminasyon çalışmaları yapılabilmelidir. Gelişmiş raporlama özelliği ile wild 

type, heterozygote örnekler kolaylıkla tespit edilebilmelidir. 
2.17.           Yazılım real-time PCR dışında, son nokta okumasına da izin vermelidir. Bu sayede sistem bir 

fluorometre gibi de kullanılabilmelidir. 
2.18.           Yazılım, primerlerin erime sıcaklıklarını hesaplayabilmeli bu sayede annealing sıcaklığı otomatik 

olarak hesaplanabilmelidir. 
2.19.           Yazılım   normalizasyon   (house-keeping   gen   kullanılarak)   ve   melting-curve   analizlerini 

gerçekleştirebilmelidir. 
2.20.           Yazılım sınırsız sayıda bilgisayara yüklenebilmelidir. Bu sayede cihazdan elde edilen sonuçların 

detaylı analizleri farklı ortamlarda yapılabilmelidir. 
2.21.           Cihaz her türlü sonuç, tablo ve grafiği farklı formatlara (MS Excel gibi) ihraç edebilmelidir 
2.22.           Yazılım, çalışma bittikten sonra çalışmanın sonucuna ait veriyi mail ile kullanıcıya gönderebilme 

özelliğine sahip olmalıdır. 
2.23.           Yazılım, USB kablo ya da ağ bağlantısı aracılığı ile birbirinden bağımsız olarak en az dört cihazı 

yönlendirebilme özelliğine sahip olmalıdır. Cihazlardan birinde farklı bir reaksiyon devam ederken 
diğerinde yeni bir çalışma başlatılabilmeli ya da aynı anda dört cihazda da aynı reaksiyon 
çalışılabilmelidir. 

2.24.           Sistem hiç bir şekilde sarf malzemeye bağımlı olmalıdır. Farklı marka tüp, plate, master mix ve 
boyalarla da çalışabilmelidir. 

2.25.           Sistemin düzenli olarak yapılması gereken kalibrasyonları var ise en az 2 sene düzenli kullanımı 
sağlayacak sarfları yanında bedelsiz verilmelidir. 

2.26.           Cihaz ile birlikte programlamaların yapılması ve veri analizi için bir adet masaüstü bilgisayar 
verilmesi gerekmektedir. Bu bilgisayarın özellikleri aşağıda sıralanmaktadır. 

2.26.1. Minimum 20 inch LED monitor 
2.26.2. Minimum i5 Intel Core işlemci 
2.26.3. Minimum 256GB SSD harddisk (sistem diski) 
2.26.4. Minimum 1 TB hard disk 
2.26.5. Ethernet/Wi-fi bağlantı için gerekirse adaptör 
2.26.6. Kablosuz fare ve klavye 
2.26.7. DVD yazıcı 
2.26.8. Minimum 8GB RAM (tekli) 

2.26.9. Windows 10 lisansı 
2.27.         Cihazla birlikte bir adet mikroplaka santrifüjü verilmelidir. Mikroplaka santrifüjü ile birlikte 

(8x 0,2 ml PCR strips, 12x 0,2 ml PCR strips, 0,2 ml PCR tubes, or 4x 6 half plates) uygun 2 (iki)
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adet adaptör seti verilmelidir. Cihaz soğuk odada kullanıma uygun olmalıdır. Santrifüjün maksimum 

hızı en az 2500 rpm ve 500xg olmalıdır. Cihaz 2 adet mikroplakayı aynı anda çevirebilmelidir. 

2.28.         Cihazlar ilk 2 yıl için, yılda 1 kez (toplamda 2 kez) ücretsiz servis ve bakım kapsamında 

olmalıdır. 

2.29. Cihazlar çalışır vaziyette teslim edilmeli ve teslim edilme aşamasında mutlaka cihazın temel 

özelliklerini gösteren demo çalışma gerçekleştirilmelidir ve demo çalışmada kullanılacak malzemeler 

firma tarafından karşılanmalıdır. 

 
3.   Thermal Cycler Teknik Şartnamesi 

3.1. Cihaz  nükleik  asit  amplifikasyonu  da  polimeraz  zincir  reaksiyonu  metodu  için  gerekli  olan 

sıcaklıkların ve zamanların kontrolü için dizayn edilmiş olmalıdır. 

3.2. Cihaz 0,2 ml, 8’li 0,2 ml PCR strip tüpleri ve standart 0,2 ml 96 kuyucuklu mikroplakalar için uygun 

olmalıdır. 

3.3. Cihazın, örnek tüplerinin üst yarısını ve başlıklarını ısıtan, böylece tüplerinin içindeki örneklerin 

üstlerinin yağ ile kapanması ihtiyacını ortadan kaldıran bir kapağı bulunmalıdır. 

3.4. Örnek kapağın ısı ayarlanabilmeli ve tüm tüplerin üzerine eşit derecede basınç uygulanmalıdır. 

3.5. Cihazın ısı hassasiyeti blok içerisinde ±5°C olmalıdır. 

3.6. Cihaz ısınmaya başladıktan maksimum 30 saniye sonra ısı hassasiyeti blok içerisinde ±5°C olmalıdır. 

3.7. Cihazın ısıtma hızı 4°C/saniye ve altı olmalıdır. 

3.8. Cihaz blok sıcaklığını 4°C ila 100°C arasında yapabilmelidir. 

3.9. Cihazın gradiyent aralığı 1 ila 24°C arasında olmalıdır. 

3.10.         Cihaz minimum 5 inch renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 

3.11. Cihaz minimum 500 kayıtlı program hafızaya sahip olmalı ve gerektiğinde bu sayı USB bellek 

aracılığı ile arttırılabilmelidir. 

3.12. Cihaz kayıtlı kullanıcılar için protokollerin saklanması amacıyla farklı klasörler oluşturmaya 

olanak sağlamalıdır. 

3.13.         Cihaz yazılımı kullanıcıların tanımlayacağı farklı koşum programlarına olanak sağlamalıdır. 

İstenen sıcaklık ve bekleme döngüleri programlanabilmelidir. 

3.14. Cihazlar ilk 2 yıl için, yılda 1 kez (toplamda 2 kez) ücretsiz servis ve bakım kapsamında 

olmalıdır. 

 
10.   KROMATOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

1.  Cihaz, protein, peptit ve nükleik asit çalışmalarında mikrogram derecesinden gram derecesine kadar 
saflaştırma yapabilecek özellikte olmalıdır. 

2.   Cihaz, Afinite (Affinity), Gel Filtrasyon/Partikül Boyutu (Gel Filtration/ Size Exclusion) , İyon Değiştirme (Ion 
Exchange), Hidrofobik Etkileşim (Hydrophobic Interaction) ve Ters Faz (Reversed Phase, RPC) kromatografi 
uygulamalarının tamamını yapabilmelidir. 

3.   Sistem farklı markaların kolonlarının kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 
4.   Sistem tamamen modüler yapıda olmalı ve farklı amaçlar için kullanılmak istendiğinde, ilgili ünitelerin 

eklenmesine imkân vermelidir. 
5.   Cihaz ile birlikte bir bilgisayar ve kontrol yazılımı verilmelidir. 
6.   Sistem aşağıda 10.3 maddesinde belirtilen ve tüm sistemi içerisine alabilecek büyüklükte bir buzdolabı ile 

birlikte verilmelidir. 
7.   Sistemin sahip olması gereken üniteler: 

7.1. Sistem  aynı  anda  en  az  14  farklı  tampondan  istenilen  hacimlerde  (gradient  sağlamak  için)  giriş 
yapabilmelidir. 

7.2. Sistem minimum 50 x 5 ml fraksiyon toplama ünitesine sahip olmalıdır.
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7.3. Fraksiyon toplama sistemi 96 wellplate, 2 veya 3 ml, 8 veya 15 ml ve 50 ml tüpler ile çalışmaya uygun 
olmalıdır. 

7.4. Fraksiyon toplama ünitesi en az 0,1-50 ml arasında fraksiyonlama yapabilmelidir. 
7.5. Sistem UV, pH ve iletkenlik sensörlerine sahip olmalıdır. 
7.6. Sistem en az 190-700 nm arası dalga boyunda ve aynı anda 3 farklı dalga boyunda ölçüm yapabilmelidir. 
7.7. pH monitörü 0-14 pH aralığında ölçüm yapabilmelidir. 

7.8. 500 l, 1ml ve 5 ml sample loop manuel örnek yükleme için verilmelidir. 
7.9. Sistem büyük hacimlerde örnek yüklenmesini sağlayacak şekilde örnek pompası (sample pump) ile 

birlikte verilmelidir. Bu örnek pompası harici değil, sistem içerisine entegre olmalıdır. 
7.10.  Sistemle  birlikte,  aynı  anda  5  kolon  bağlama  bileği  Kolon  değişim  valfi, 14  ayrı  tamponun  giriş 

yapılabileceği tampon giriş valfi, sample pompası ve Buffer Pro ya da otomatik buffer hazırlama 
özelliği olan valf cihazla birlikte verilmelidir. Sistem üzerinde en az 3 “air sensor” olmalıdır ve böylece 
sistem hem kolonları korumalı hem de sistemin hava çekmesini önlemelidir. 

7.11.  Sistem koşum esnasında otomatik olarak en az 5 farklı örneği en az 5 farklı kolona ve en az 1 örneği 
en az 5 farklı kolona yükleyebilmelidir. 

8.   Sistem 0,01 ila en az 100 ml/dakika ve en az 5 MPa basınca çıkabilen sistem pompasına sahip olmalıdır. Aynı 
zamanda bu pompaya uygun tubing, mixer ve flowcell sistemleri ile birlikte verilmelidir. 

9.   Sistem soğuk odada çalışmaya uygun olmalıdır (4C sıcaklık). 
10. Sistem ile birlikte verilecek ekipmanlar/yazılımlar: 

10.1.           Bilgisayar 
10.1.1. En az Intel Core i5 işlemci 
10.1.2. En az 16 GB RAM (2x8 ya da 1x16) 
10.1.3. 1x256 GB SSD Harddisk (işletim sistemi için) 
10.1.4. 2x1TB Harddisk 
10.1.5. DVD +/-RW Drive 
10.1.6. Kablosuz Mouse 
10.1.7. Kablosuz Klavye 
10.1.8. Minimum 20 inch LCD ekran 
10.1.9. Lisanslı MS Windows 10 Pro, 64 bit, İngilizce işletim sistemi 

10.2.           Yedek kromatografi sistemi 
10.2.1. Temel özelliklerde 
10.2.2. Minimum 2 tampon için pompa sistemine sahip ve en az 1 adet Gradient mixer’e sahip olmalıdır. 
10.2.3. Sistem üzerinde örnek enjeksiyon valfi, UV detektörü ve iletkenlik detektörü olmalıdır. 
10.2.4. Minimum 30 adet 1.5 ya da 2.0 ml mikrosantrifüj tüpü kapasiteli Fraksiyon toplayıcıya sahip 

olmalıdır. 
10.2.5. Sistem üzerinden kontrol edilemiyor ise sistem ile birlikte kontrol yazılımına sahip bir bilgisayar 

verilmelidir. 
10.3.           Buzdolabı 

10.3.1. Önden açılan ve içerinin görünmesini sağlayan cam kapaklı 
10.3.2. Sistem kablolarının içeri girebilmesi için yalıtımlı girişe sahip 


