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DİĞER HUSULAR 

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. Teklif veren firmanın TSE Yeterlilik Belgesi olmalı ve T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı satış 

sonrası teknik servis hizmet belgesi bulunmalıdır. 

8. Cihazlar ihaleyi alan firma tarafından Kit-ARGEM laboratuvarlarına kurularak, yerinde 

çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Tüm taşıma ve nakliye işlemleri ihaleyi alan firmaya 

aittir. 

 

CİHAZ ALIM LİSTESİ 

Cihaz Kalemi Adet 

1. Mikroskop Grubu  

1.1. İnverted Fluoresan Mikroskop 1 

1.2. Faz-Kontrast Mikroskobu 1 

1.3. Araştırma Işık Mikroskobu 1 

1.4. Stereo Mikroskop 2 

1.5. Floresan Mikroskop Kamera Sistemi 1 

1.6. Mikroskop Kamera Sistemi 1 

2. Elektroporasyon Cihazı 1 

3. SPR Cihazı 1 

4. Zetasizer Cihazı 1 

5. Glove Box 1 

6. IVC Fare Kafes Sistemi 1 

7. Ultrasantrifuj 1 
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Mikroskop Grubu için Genel Hususlar: 

 

Mikroskop grubunda yer alan tüm mikroskoplar ve kamera sistemleri aynı marka olmalıdır. 

Fluoresan kamera sistemi fluoresan mikroskop sistemleri ile uyumlu, mikroskop kamera 

sistemi ise tüm ışık mikroskopları ve faz-kontrast mikroskoplarında kullanılmaya uygun 

olmalıdır. Yazılımlar mikroskop firması tarafından geliştirilmiş olmalıdır. Tüm yazılımlar 

lisanslı olmalıdır. Teknik şartnamede yazan hususlara uygunluk için teklif verilen markanın 

orijinal kataloğu üzerinden mikroskoplara ve aksesuarlarına ait özellikler, kamera özellikleri 

ve kamera yazılımları için istenilen özellikler gösterilmelidir. 

 

 

 

1.1.İnverted Fluoresan Mikroskop Teknik Şartnamesi 

 

1.  Mikroskop renk sapmalarını, ışık yansımalarını ortadan kaldıran sonsuza düzeltilmiş 

optik sisteme sahip olmalıdır. 

  

2. Gövde sağlam ve stabil yapıda, güç ünitesi cihaz dışında ve izole edilmiş olmalıdır, açma 

kapama ve parlaklık ayarını sağlayan anahtar mikroskop üzerinde bulunmalıdır.  

 

3. Mikroskop ileri araştırma tipi mikroskop olmalıdır. Fokus, objektif değişimi, fluoresan 

filtre değişimi, ışık yolu değişimi, fluoresan shutter, ışık voltajı ve ayarı motorize olarak 

kontrol edilebilmelidir.  

 

4. Mikroskobun gövdesi üzerinde renkli TFT dokunmatik ekran bulunmalıdır. Dokunmatik 

ekran üzerinden aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilebilmelidir. 

 Dokunmatik ekran üzerinden mikroskobun objektifleri, kullanılan fluoresan 

filtreler, kullanılan aydınlatma tekniği, ekranda gösterilmelidir. 

 Dokunmatik ekran üzerinden mikroskobun objektifleri, kullanılan fluoresan 

filtreler, kullanılan aydınlatma tekniği değiştirilebilmelidir. 

 Mikroskop üzerindeki kısayol tuşları dokunmatik ekran üzerinden konfigüre 

edilebilmelidir. 

 Mikroskopta kullanılan objektif ve aydınlatma tekniğine göre ışığı 

ayarlayabilen Akıllı Işık Yöneticisi dokunmatik ekran üzerinden kontrol 

edilebilmelidir. 

 Işık yolunda okülere ve kameraya giden ışık miktarları dokunmatik ekran 

üzerinden ayarlanabilmelidir. 

 Objektifler değiştiğinde fokus düzleminin değişmemesi için parfokalite 

ayarlaması dokunmatik ekran üzerinden yapılabilmelidir. 

 Preparat değişimi yapılırken objektiflerin otomatik olarak aşağı inip sonra 

tekrar aynı fokus düzlemine gelmesi dokunmatik ekran üzerinden tek ikona 

dokunarak yapılabilmelidir. 
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 Mikroskopta kullanıcının istediği anda dokunmatik ekran üzerinden tek ikona 

dokunarak en uygun görüntüyü elde edebilmelidir. 

 Mikroskop üzerindeki fluoresan ve aydınlık alan shutterları dokunmatik ekran 

üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

 Objektif değiştirici motoru dokunmatik ekran üzerinden devre dışı 

bırakılabilmelidir. 

 

5.  Mikroskop USB ara yüzle bilgisayara bağlanabilmeli firmware ayarları PC üzerinden 

yapılabilmelidir.  

 

6. Mikroskop 12V 100W halojen lamba aydınlatma düzeneği olmalıdır.  

 

7. Objektif taşıyıcı revolveri 6 yuvalı, 360° sonsuz dönüşlü ve ışık yolu stoperli olmalıdır. 

Objektif yuvası motorize hareket etmelidir. Objektife ait bilgiler digital ortama 

girilebilmelidir. Bunun için mikroskop firmasıyla aynı marka yazılım programı olmalıdır.  

 

8. Mikroskopta objektiflerin objeye ve tablaya çarpma ve deformasyonunu önlemek için 

objektifler TFT ekran üzerinden üst limiti her objektif için ayrı ayrı belirlenip 

kilitlenebilmelidir.  

 

9. Mikroskobun aşağıda özellikleri belirtilen özellikte ve Faz kontrast tipte objektifleri 

bulunmalıdır. Objektifler; aydınlık alan, Faz kontrast ve fluoresan gibi görüntü 

tekniklerinin tümünde yüksek perfromans verebilecek tarzda olmalıdır. Objektiflerin N.A. 

(numerik aralık) değerleri ve çalışma mesafeleri aşağıda belirtilen değerlerde olmalıdır.  

N.A.  W.D.(Çalışma Mesafesi) 

 A-Plan    PH0  5X   0.12 10.1mm  

 A-Plan     PH 1  10X   0.25 4.2 mm  

 LD-Plan Neofluar Corr. PH 2  20X   0.40 0.75-7.9mm  

 LD-Plan Neofluar Corr. PH 2  40X   0.60  0.75-2.9mm 

 LD-Plan Neofluar Corr. PH 2  63X   0.75 0.75-1.7mm 

  

10. Okülerleri geniş açılı Plan özellikte, 10x büyütmeli, her ikisi de netlik ayarlı, FOV 

numarası en az 23  ve gözlükle de kullanılabilir olmalıdır. Değiştirilebilen lastik göz 

kirpiklikleri bulunmalıdır.  

 

11. Mikroskobun en az 0.55 nümerik açıklık değerine sahip 6 pozisyonlu ve PH (faz kontrast) 

ve BF (aydınlık alan) ve darkfield halkaları içermelidir. 

 

12. Mikroskop ile birlikte aşağıda özellikleri verilen kollektör lensli lamba yuvasına sahip 

fluoresan ataçman verilmelidir. 

12.1. Floresan ataçmana aynı anda 6 adet floresan filtre takılabilen filtre tareti olmalıdır. Aydınlatma 

LED aydınlatmalı lamba ile sağlanmalıdır. 
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12.2. Floresan ışık kaynağı olarak aşağıda yazılı bulunan 7 farklı dalga boyunu sağlayan LED ünite 

verilmelidir. Ünitede bulunan her bir LED modulü en az 15.000 saat kullanım ömrüne sahip 

olmalıdır. Farklı LEDler ayrı ayrı ya da aynı anda çalıştırılabilmelidir. LEDler kontrol ünitesi ve 

yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir. LED ünite dalga boyları: 

a. 385 nm 

b. 475 nm 

c. 555 nm 

d. 630 nm 

e.  430 nm 

f.  511 nm 

g.  610 nm 

12.3. Fluoresan ataçmanda bulunan ışık sensörü sayesinde gelen ışığı kalibre ederek sürekli aynı 

şiddette gelmesini sağlamalıdır. 

12.4. Ataçmanda hangi küp ile çalışıldığının dışarıdan belli olması için taret üzerinde küp numaraları 

ve isimlerinin olduğu numaralandırma sistemi bulunmalıdır.  

12.5. Mikroskopta fluoresan lamba yolu üzerinde kolay lamba ayarı yapılabilmesi için lamba ışığını 

yuvayı oynatmadan gösterebilen ayar mekanizması bulunmalıdır. 

12.6. Ataçman, aşağıdaki boyalara uygun fluoresan filtre küpleri ile birlikte verilmelidir. Fluoresan 

lamba sistemiyle beraber filtre taretine takılabilecek aşağıdaki dalga boyu özelliklerini sağlayan 

filtreler verilmelidir: 

 DAPI  

 FITC 

 TRITC 

 CFP 

 YFP 

 MCHERRY 

 CY5 

 

13.  Mikroskop gövdesi üzerinde tanımlı en az 9 fonksiyon butonu olmalıdır. Bu butonlar 

kullanıcıya isteği doğrultusunda özel konfigüre edilebilmelidir. 

 

14.  Mikroskopta objektif değiştiğinde müdahaleye gerek kalmadan fokus kendiliğinden 

otomatik olarak yapılmalıdır.  

 

15. Mikroskopta gelişmiş görüntü analizi yapabilmek için kullanılan x-y eksenlerinde hareket 

edebilen tabla olmalıdır. Motorize Tabla x-ekseninde 75mm ve y-ekseninde 50mm 

hareket edebilmelidir. Motorize tabla joystik yardımı ile de kontrol edilmelidir. 

 

16.  Mikroskobun tablası üzerinde inkübasyon ünitesi bulunmaktadır. Bu inkübasyon 

ünitesiyle sıcaklık, nem ve CO2 kontrolü yapılabilmelidir. İnkübasyon sistemleri 

mikroskobun dokunmatik ekranı üzerinden de kontrol edilebilmelidir. Mikroskobun tilt 

edilebilen aydınlatma kolonu olmalıdır.  
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17. Mikroskop ile birlikte sıcaklık, nem ve CO2 kontrolü için gerekli tüm ekipmanlar, 

aksesuarlar, bağlantı hortumları ve en az 40 kg’lık 1 adet yüksek saflıkta CO2 tüpü ve 

regülatörü ile birlikte verilmelidir. 

 

18. Mikroskop üzerinde uzun süreli görüntüleme deneylerinde fokusu sabit tutabilen fokus 

sabitleme sistemi bulunmalıdır. Bu sistem IR ışık ile fokustaki kaymaları tespit ederek 

tolere edebilmelidir ve kullanıcı tarafından kontrol edilebilmelidir. Bu ünite TFT ekran 

aracılığı ile mikroskop ve yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

 

19. Cihaz istenildiğinde ileride fluoresan aydınlatma altındaki görüntüyü daha etkin hale 

getirmek için slider verilmelidir. Bu slider 3 farklı gride sahip olmalıdır. High Grid, 

Medium Grid ve Low grid özellikleri ile yüksek kalitede floresan görüntüsüne 

ulaşılmalıdır. Silderda mevcut olan gridler her objektif değiştiğinde otomatik olarak 

ayarlanmalıdır. 

 

20. Mikroskoba istendiğinde aynı girişten iki farklı ışık kaynağının bağlanabileceği switching 

mirror ünitesi takılabilmektedir.  

 

21. Mikroskopla beraber 0.63X C-Mount kamera adaptörü verilmelidir.  

 

22. Mikroskopla birlikte farklı yoğunluklarda ışık geçmesine izin veren nötral yoğunluk 

filtreleri verilmelidir. 

 

23. Mikroskopla birlikte numunenin gerçek renkte görünmesini sağlayan konversiyon filtre 

verilmelidir. 

 

24. Mikroskop ile birlikte farklı boyutlarda petri kaplarına, hücre kültürü kaplarına ve lam 

bakmak için gerekli adaptör ve aksesuarlar verilmelidir. 

 

25. Mikroskopla birlikte toz örtüsü ve basılı kullanım kılavuzu verilmelidir. 

 

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

olmalıdır. 

 

 

1.2. Faz-Kontrast Mikroskobu Teknik Şartnamesi 

 

1. Cihazın gövdesi sağlam ve stabil yapıda ve şeffaf kaplarda hücre ve doku kültürü  

incelemesine uygun şekilde inverted aydınlatmalı olmalıdır. 

 

2. Mikroskobun 360 dönebilen 30 eğimli trinoküler başlığı bulunmalıdır. Trinoküler 

başlığa digital kamera bağlantısı fototüpü de bulunmalıdır.  
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3. Mikroskobun aydınlatması LED lamba ile sağlanmalıdır. Lamba yuvasında Nötral 

yoğunluk ve konversiyon filtrelerinin takılabileceği sürgü olmalıdır. Sabit voltaj 

sağlayan güç ünitesi entegre yapıda ve e1ektrik etkilerine karşı korumalı olmalıdır. 

 

4. Mikroskobun 45 derece eğimli, gözler arası mesafesi 48-75mm arasında 

ayarlanabilmeli, F.O.V. numarası en az 20 mm olan gözlem başlığı olmalıdır.  

 

5. Gözlem başlığıyla beraber 10X büyütme değerine sahip ve görüş alanı en az 20 mm olan 

okülerler verilmelidir. Okülerlerin her ikisi üzerinden de dioptri ayarı yapılabilmelidir. 

 

6. Objektif revolveri en az 4 yuvalı 360 derece sonsuz dönüşlü ve ışık yolu stoperli 

olmalıdır. 

 

7. Mikroskop aşağıda belirtilen Plan Akromatik ve Faz Kontrast özellikte yüksek çalışma 

mesafeli objektifler ile birlikte verilmelidir. Objektiflerin N.A. değerleri aşağıda 

belirtilen değerlerden düşük olmamalıdır. 

       N.A.    

 Plan Akromat   PH0  4X  0.10    

Plan Akromat  PH1  10X      0.25    

LD Plan Akromat PH1  20X      0.30    

LD Plan Akromat PH1  40X      0.50    

 

8. Kondanserin N.A. değeri en az 0.3 olmalıdır. Kondanser üzerinde faz kontrast halkaların 

takılabileceği sürgü olmalıdır. En az 72 mm serbest çalışma mesafesi olmalıdır. Böylece 

çeşitli kültür şişeleri, test tüpleri ve petri kutularının kullanılmasına imkan verilmelidir. 

 

9. Mikroskopla birlikte kullanım kolaylığı sağlaması için; bütün objektiflerle uyumlu olan 

sadece bir adet PH – faz kontrast halkası verilmelidir. Objektif değiştirilirken faz 

kontrast halkası sabit kalmalıdır. 

 

10. Netlik ayarı sırasında preparat tablası sabit kalmalı netlik için objektif taşıyıcısı üniteye 

hareket veren makro/mikro vidalar cihaz tabanının sağ ve solunda koaksiyel olarak 

bulunmalı ve uzun süreli kullanımlarda rahat bir çalışma sağlamak için masa yüzeyine 

maksimum şekilde yakın ve ergonomik seviyede olmalıdır. 

 

11. Aydınlatma ünitesinin açma-kapama düğmesi ve ışık ayar düğmesi ayrı ayrı olmalıdır. 

Lamba ömrünü uzatmak amacıyla; mikroskopta ışığın 15 dakika kullanılmadığı 

durumda aydınlatmanın otomatik olarak kapanmasını sağlayan sistem bulunmalıdır.  

 

12. Preparat tablası dikdörtgen biçiminde, sağlam ve stabil yapıda olmalıdır. Boyutları en az 

200x239 mm olmalıdır. Mikroskobun x-y akslarında hareketli mekanik şaryosu 

bulunmalıdır. Şaryonu hareket mesafesi x-ekseninde en az 108mm ve y-ekseninde en az 
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72 mm olmalıdır. Mikroskobun mekanik tablasına faklı tipte numuneleri inceleyebilmek 

için farklı tutucu çerçeveler takılabilmelidir.  

 

13. Mikroskoba istenildiğinde tabla boyutlarını artıracak plate bağlanabilmelidir. 

 

14. Mikroskop ile lam ve petri kaplarını incelemek için uygun aksesuarlar verilmelidir. 

 

15. Mikroskopta optik ekipmanların tamamı (oküler, objektif, kondanser ve mikroskop 

içindeki optik aksamlar) anti-fungus korumalı olmalıdır. 

 

16. Mikroskopla birlikte toz örtüsü ve basılı kullanım kılavuzu verilmelidir. 

 

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

olmalıdır. 

 

 

1.3. Araştırma Işık Mikroskobu Teknik Şartnamesi 

 

1. Mikroskopta optik system; renk sapmalarını, ışık yansımalarını ortadan kaldıran sonsuza 

düzeltilmiş optik sistemine (ICS- Infınıty Color–Corrected System) sahip olmalıdır. 

Özellikle uzun süreli çalışmalarda optik yapı sayesinde çok rahat bir çalışma ortamı 

sağlanmalıdır.  

 

2. Mikroskop dik tip faz-kontrast özellikte olmalıdır.  

 

3. Mikroskobun 360 dönebilen 30 eğimli trinoküler başlığı bulunmalıdır. Trinoküler başlığa 

digital kamera bağlantısı fototüpü de bulunmalıdır.  

  

4. Mikroskoba istenildiğinde ilave ekipmanlar yardımıyla fluoresan, polarize ışık, teknikleri 

eklenebilmelidir. 

 

5. Mikroskopta aydınlık alan ve karanlık alan aydınlatma teknikleri ile çalışılabilmelidir.  

 

6. Mikroskoba istendiği taktirde ışıklı ok ünitesine sahip çift gözlem başlığı eklenebilmelidir.  

  

7. Mikroskobun objektif taşıyıcı revolveri 5 yuvalı 360° sonsuz dönüşlü ve ışık yolu stoperli 

olmalıdır. Çalışma yapılan objektif dışında diğer objektifler dış tarafa, kullanıcıya bakar 

pozisyonda olmalıdır.  

 

8. Mikroskop aşağıda belirtilen Plan Akromatik ve faz kontrast özellikte objektifler ile 

birlikte verilmelidir. Objektiflerin N.A. değerleri ve çalışma mesafeleri aşağıda belirtilen 

değerlerden düşük olmamalıdır. 
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       N.A.  Çalışma mesafesi 

 Aplan    PH0 5X   0.12   9.9 mm 

Aplan  PH1 10X       0.25   4.4 mm 

Aplan  PH1 20X       0.45   0.51 mm 

Aplan  PH2 40X       0.65   0.43 mm 

  Aplan  PH3 100X (yağlı)  1.25   0.22 mm 

 

9. Mikroskopla beraber 10X/20 plan özelliğindeki yüksek görüş noktalı geniş saha okülerleri 

verilmelidir. Okülerler bir çift oküler kirpikliği ile birlikte verilmelidir. Sol oküler 

üzerinden diyoptri ayarı yapılabilmelidir.  

 

10. Mikroskobun preparat tablası dikdörtgen biçiminde yağlı preparatların yapışmasını 

önleyen seramik yüzeyli, en az 210x145mm ebatlarında, şaryosu x y eksenlerinde en az 

75x30 mm hareketli, vernier taksimatlı ve sağ elle alttan koaksiyel kontrollü olmalıdır. 

Yaylı lam tutucusu bulunmalıdır.   

 

11. Mikroskobun kondansörü 5 pozisyonlu taret tipinde ve iris diyaframlı olmalıdır. Taret 

sisteminde faz contrast 1,2,3 halkaları ve karanlık alan halkası yer almalıdır. Kondanser  

N.A.’sı 0,9 olan Abbe özellikte olmalıdır. Kondanser hareketli olup, kramiyerli dişliler ile 

yapılmalıdır. Kondanser yüksekliği bir vida vasıtası ile sabitlenebilmelidir. Mikroskopla 

birlikte mavi gün ışığı filtresi verilmelidir.  

 

12. Mikroskobun aydınlatma sistemi 35W Halojen aydınlatma ile sağlanmalıdır. Açma-

kapama ve parlaklık ayarı için anahtarı gövde üzerindeki düğme ile yapılmalıdır. Sistem 

ile birlikte LED aydınlatma sistemi de verilmelidir. İsteğe bağlı olarak Mikroskop 

Sistemi hem LED hem de Halojen aydınlatma sistemi ile uyumlu olmalıdır. 

 

13. Mikroskobnun kaba ve ince netlik ayarı, koaksiyel olarak gövdenin iki yanında bulunan 

kaba ve ince ayar düğmeleri ile yapılmalıdır. Netlik ayarı düğmeleri, uzun süreli 

kullanımlarda rahat bir çalışma sağlamak için masa yüzeyine yakın, ergonomik bir 

seviyede olmalıdır.  

 

14. Mikroskobun kaba ve ince ayar düğmeleri her iki tarafında ve ayrı ayrı bulunmalıdır.  

 

15. Mikroskobun standart seti içerisinde en az 1 adet damlalık şeklinde immersiyon yağı, 

alyan anahtarı, conversiyon filitre, plastik logolu mikroskop altlığı, toz örtüsü ve basılı 

kullanma kılavuzu verilmelidir.  

 

16. Mikroskop ile birlikte yüksek kalitede en az 500 ml immersiyon yağı verilmelidir. 

 

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

olmalıdır. 

 



 

T.C. 

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİT-ARGEM 

 Sayfa 9 / 24 

 

 

 

 

1.4.Stereo Mikroskop Teknik Şartnamesi 

1. Başlık trinoküler, ergonomik olarak avantajlı 35 derece eğimli olmalıdır. Başlıkta gözler 

arası mesafe 55 mm -75 mm arası ayarlanabilmelidir.  

 

2. Mikroskobun kamera sistemine bağlantısının yapılacağı aksesuarları ile birlikte 

verilmelidir. 

3. Mikroskopla beraber bir çift wide field 10X (Görüş Alanı 23 mm) olan okülerler 

verilmelidir. İstenildiğinde 16X ve 25X okülerler takılabilmelidir.  

4. Mikroskop ile birlikte 1 adet 2X objektif verilmelidir.  

5. Mikroksop ile aydınlık alan ve karanlık alan çalışmaları yapılabilmelidir. 

6. Mikroskopta çalışma mesafesi standart 2X objektif takılı iken 35 mm olmalıdır. İsteğe 

bağlı olarak takılabilecek diğer objektifler ile bu mesafe 287 mm'e kadar çıkabilmelidir.  

7. Mikroskopta büyütme 10X oküler ve standart 2X objektif verilmelidir ve bu objektif ile 

100x kat büyütmeye kadar çıkılabilmelidir. 

8. Mikroskop gövdesinin zoom aralığı 0,63 - 5X olmalıdır.  

9. Mikroskopta zoom oranı 8:1 olmalıdır. 

10. Mikroskopta zoomlama mikroskop gövdesinin iki yanına yerleştirilmiş düğmeler vasıtası 

ile yapılmalı, bu düğmeler üzerinde büyütme değerleri gözükmelidir. 

11. Mikroskopta fokuslama mikroskop standının iki yanına yerleştirilmiş aynı eksenli 

knoblarla yapılmalıdır.  

12. Stereo mikroskobun üstten gövdeye entegre çift kollu LED aydınlatması ve alttan LED  

aydınlatma sistemine sahip olmalıdır. Gövdenin sağ tarafında bulunan iki ayrı butonlar 

sayesinde üstten ve alttan aydınlatma sisteminin ışık değerleri ayarlanabilmelidir. 

İstenilen ışık kaynağı açık tutulabilmelidir veya her ikisi aynı anda çalıştırılabilmelidir. 

Gövdeye üstten entegre çift kollu fiber kablolar numuneye yaklaştırılıp, uzaklaştırılarak 

hareket edebilmeli ve farklı açılardan numuneyi aydınlatabilmelidir. 

13. Mikroskoba gerektiğinde 0.3x, 0.4x, 0.63x, 1.0x, 1.5x değerinde ön lens takılabilmelidir. 

14. Mikroskop gövdesi üzerinde rahat taşınmasını sağlayan taşıma kulpu olmalıdır.  

15. Mikroskobun toz örtüsü ve basılı kullanma kılavuzu birlikte verilmelidir. 
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16. Cihazlar ilk 2 yıl için, yılda 1 kez (toplamda 2 kez) ücretsiz servis ve bakım kapsamında 

olmalıdır. 

 

 

1.5.Floresan Mikroskop Kamera Sistemi Teknik Şartnamesi 

 

1. Cihazla birlikte trinoküler başlığa bağlı ve aşağıdaki özelliklere sahip sayısal kamera 

verilmelidir. 

a.      Kamera çözünürlüğü en az 6 milyon pixel 2752 (H) × 2208 (V) olmalıdır.  

b.      Peltier Soğutmalı çipe sahip olmalıdır. 

c.      Progressive özellikte olmalıdır. 

d.      Sensör büyüklüğü en az 1 inch - 12.5 mm x 10.0 mm olmalıdır. 

e.      Pozlama süresi 250µs (mikrosaniye) ile 60sn (saniye) arasında olmalıdır. 

f.      En az 14bit digitization olmalıdır. 

g.      Sinyal güçlendirmesi 1x,2x, 3x kademelerinde yapılabilmelidir. 

h.      Görüntü aktarım hızı en az 39MHz olmalıdır. 

i.       Kamera istenildiğinde floresan için uyumlu mono modda çalışabilmelidir. 

j.       Kamera görüntü aktarım hızı aşağıdaki değerlerde olmalıdır: 

Yavaş                    19 frames/s       2752 x 2208 

Orta                       33 frames/s       1376 x 1104 

Hızlı                      51 frames/s       912 x 736 

k.      Piksel boyu en az 4.54 µm X 4.54 µm olmalıdır. 

l.       En az 5 Gbit/s super hızlı görüntü aktarım hızına sahip olmalıdır. 

m.    Trigger girişi olmalıdır. 

n.      Kameranın hız ve kalite seçenekleri olan interpolasyon özelliği olmalıdır. 

o.      Kameranın dinamik aralığı en az 1:2500 (68 dB) olmalıdır. 

2. Floresan mikroskop kamera ile birlikte veri tabanı yazılımı ve aşağıdaki görüntü 

işleme modülleri verilmelidir: 

 

a. Ölçüm modülü 

b. Tiles-Position Modülü 

c. Z-Stack Modülü 

d. Multichannel Modülü 

e. Time Lapse 

 

3. Sistemle birlikte aşağıdaki özelliklerde lisanslı görüntü analiz programı 

verilmelidir. 

 

a. Yazılım MS Windows 7 veya üstü versiyonunda çalışmalıdır. 

b. Yazılım kamera yardımıyla görüntüyü gerçek ve eş zamanlı alabilmelidir. 

c. Kamera ile alınan görüntü üzerinde aşağıdaki ayarlamalar yapılabilmelidir. 
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Brightness (Aydınlık), Contrast (Kontrast), Gamma, Color Balance (Renk 

dengesi), Saturasyon, Shading (Gölge), Hue, Lightness, Sharpness (Keskinlik), 

Orthoview (Görüntü Döndürme), Shift (Görüntü Kaydırma), Smooth (Görüntü 

Düzeltme Gauss, Sigma). 

d. Alınan görüntü üzerine not yazılabilmeli, işaretleme yapılabilmeli, herhangi bir 

parçanın çevresi çizilebilmelidir. 

e. Farklı aydınlatma şekilleri (C-DIC, polarizasyon) ile çalışmalara uygun 

olmalıdır. Fotoğraf, negatif, desktop scanner, dijital kamera, video recorder, 

slayt, radyograf, numuneden direkt görüntü; elektron mikroskop, konfokal 

mikroskoplardan elde edilen görüntülerin ölçümünde kullanılabilmelidir. 

 

f. Ölçüm programıyla aşağıdaki tipte ölçümler otomatik yapmalıdır: 

 Draw Area (alan ölçümü) 

 Draw Line (çizgisel ölçüm) 

 Distance (vektörel ölçüm) 

 Rectangle (dörtgensel ölçüm) 

 Read Gray (grilik seviyesi okuma) 

       

g. Yazılım kullanıcıya pulldown menü kolaylığı yanında analiz esnasında sık 

kullanılan seçenekleri toolbox olarak sunmalıdır. Çalışma penceresi 

kullanıcının istediği çözünürlüğe göre ayarlanabilmelidir.  

h. Bilgisayar ortamına alınan görüntüleri hızlı bir şekilde arşivleyebilmeli ve 

görüntüye ait dökümantasyon (resim ve text) tutabilmelidir. 

i. Sistem kullanıcının kendi kayıtlarına ulaşabilmesi için kendi klasör hiyerarşisi 

altında klasör yapılanmasına ve programın kayıt formatında depolanmasına 

izin vermelidir. 

j. Tiles-Position Modülü; X-Y ekseninde görüntü taraması yapılarak çekilen 

resimler birleştirilebilmelidir. 

k. Multichannel Modülü: Çok kanallı floresan modülü kullanılarak farklı floresan 

kanallar üzerindeki görüntüler otomatik olarak alınıp üst üste bindirebilmelidir. 

l. Time Lapse; Zamana bağlı kayıt modülü ile belirlenen periyod ve sürelerde 

görüntü kaydı yapılabilmelidir. 

m. Z-Stack; z yönünde alınan görüntüleri birleştirerek üç boyutlu görüntünün elde 

edilmesi sağlanmalıdır. 

n. Yazılım ait olduğu firmanın en güncel haliyle piyasaya sürdüğü versiyon 

olmalıdır. 

 

4. Mikroskop kamera sistemiyle beraber aşağıda özellikleri belirtilen bilgisayar sistemi 

verilmelidir: 

 CPU Teknolojisi en az i5 işlemcili olmalıdır. 

 CPU Hızı en az 2.8 GHz olmalıdır. 

 CPU Bus Hızı en az 800 MHz olmalıdır. 

 En az 16 GB RAM  olmalıdır. 
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 256 GB SSD hard disk (sistem diski),  

 En az 1 TB harici taşınabilir hard disk  

 En az 2Gb ekran kartı  

 Yüksek çözünürlüklü LED Monitör ekran boyu en az 27 inch olmalıdır. 

 Optik Sürücü DVD±RW olmalıdır. 

 İşletim Sistemi lisanslı Windows 7 veya üzeri olmalıdır. 

 Türkçe kablosuz Klavye, kablosuz Mouse ve Wi-Fi adaptörü bulunmalıdır. 

5. Kameranın mikroskoplarla bağlantısı için gereken tüm aksesuarlar sağlanmalıdır. 

6. Kamera ile birlikte görüntülerin aktarılacağı en az 47 inç yüksek çözünürlüklü LED ekran 

verilmelidir ve bilgisayar ve kamera ile ilgili bağlantıları yapılmalıdır. Ekran duvara asma 

aparatı ile birlikte monte edilmelidir. 

7. Kameranın ve yazılımın basılı şekilde kullanım kılavuzu verilmelidir. 

8. Kamera sisteminin kurulduğu yerde kullanıcılara en az 2 (iki) defa kamera, mikroskop ve 

yazılım eğitimi verilmelidir. 

 

 

 

1.6. Mikroskop Kamera Sistemi Teknik Şartnamesi 

1. Cihazla birlikte trinoküler başlığa bağlı ve aşağıdaki özelliklere sahip sayısal kamera 

verilmelidir: 

a. Kamera çözünürlüğü en az 5.0 milyon piksel olmalıdır. 

b. Resim çözünürlüğü en az 2560 X 1920 piksel olmalıdır.  

c. Kamera 400 nm ile 650 nm arasında aktif olarak çalışmalıdır.  

d. Pozlama süresi 100µs ile 2sn (saniye) arasında olmalıdır. 

e. En az 24 bit (3x8bit) renk derinliğine sahip olmalıdır. 

f. Kamera aşağıda belirtilen özelliklerde görüntü aktarımı yapabilmelidir:  

 2560x1920 çözünürlükte en az 15 fps canlı görüntü aktarımı  

 1280x960 çözünürlükte en az 37 fps canlı görüntü aktarımı  

 640x480 çözünürlükte en az 47 fps canlı görüntü aktarımı  

g. Piksel boyu en az 2.2 µm X 2.2 µm olmalıdır. 

 

2. Mikroskopla birlikte veri tabanı yazılımı ve aşağıdaki görüntü işleme modülleri 

verilmelidir. 

 

a. Ölçüm modülü 

b. Extended Focus Modulü 

 

3. Sistemle birlikte aşağıdaki özelliklerde lisanslı görüntü analiz programı verilmelidir. 

 

a. Yazılım MS Windows 7 veya daha üst versiyonunda çalışmalıdır. 

b. Yazılım kamera yardımıyla görüntüyü gerçek ve eş zamanlı alabilmelidir. 

c. Kamera ile alınan görüntü üzerinde aşağıdaki ayarlamalar yapılabilmelidir. 
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Brightness (Aydınlık), Contrast (Kontrast), Gamma, Color Balance (Renk 

dengesi), Saturasyon, Shading (Gölge), Hue, Lightness, Sharpness (Keskinlik), 

Orthoview (Görüntü Döndürme), Shift (Görüntü Kaydırma), Smooth (Görüntü 

Düzeltme Gauss, Sigma). 

d. Alınan görüntü üzerine not yazılabilmeli, işaretleme yapılabilmeli, herhangi bir 

parçanın çevresi çizilebilmelidir. 

e. Farklı aydınlatma şekilleri (C-DIC, polarizasyon) ile çalışmalara uygun 

olmalıdır. Fotoğraf, negatif, desktop scanner, dijital kamera, video recorder, 

slayt, radyograf, numuneden direkt görüntü, elektron mikroskop, konfokal 

mikroskoplardan elde edilen görüntülerin ölçümünde kullanılabilmelidir. 

 

f. Ölçüm programıyla aşağıdaki tipte ölçümler otomatik yapmalıdır. 

 Draw Area (alan ölçümü) 

 Draw Line (çizgisel ölçüm) 

 Distance (vektörel ölçüm) 

 Rectangle (dörtgensel ölçüm) 

 Read Gray (grilik seviyesi okuma) 

       

g. Yazılım kullanıcıya pulldown menü kolaylığı yanında analiz esnasında sık 

kullanılan seçenekleri toolbox olarak sunmalıdır. Çalışma penceresi 

kullanıcının istediği çözünürlüğe göre ayarlanabilmelidir.  

h. Bilgisayar ortamına alınan görüntüleri hızlı bir şekilde arşivleyebilmeli ve 

görüntüye ait dökümantasyon (resim ve text) tutabilmelidir. 

i. Sistem kullanıcının kendi kayıtlarına ulaşabilmesi için kendi klasör hiyerarşisi 

altında klasör yapılanmasına ve programın kayıt formatında depolanmasına izin 

vermelidir. 

j. Extended Focus; Farklı fokus noktalarından alınan görüntüleri tek bir fotoğraf 

halinde elde edilmesini sağlamalıdır. 

k. Yazılım ait olduğu firmanın en güncel haliyle piyasaya sürdüğü versiyon 

olmalıdır. 

 

4. Mikroskop ve kamera sistemiyle beraber aşağıda özellikleri belirtilen bilgisayar sistemi 

verilmelidir: 

 CPU Teknolojisi en az i5 işlemcili olmalıdır. 

 CPU Hızı en az 2.8 GHz olmalıdır. 

 CPU Bus Hızı en az 800 MHz olmalıdır. 

 En az 16 GB RAM olmalıdır. 

 256 GB SSD hard disk (sistem diski),  

 En az 1 TB harici taşınabilir hard disk  

 En az 2Gb ekran kartı  

 Yüksek çözünürlüklü LED Monitör ekran boyu en az 27 inch olmalıdır. 

 Optik Sürücü DVD±RW olmalıdır. 
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 İşletim Sistemi lisanslı Windows 7 veya üzeri olmalıdır. 

 Türkçe kablosuz Klavye, kablosuz Mouse ve Wi-Fi adaptörü bulunmalıdır. 

5. Cihaz kameranın mikroskoplarla bağlantısı için gereken tüm aksesuarlar sağlanmalıdır. 

6. Kameranın ve yazılımın basılı şekilde kullanım kılavuzu verilmelidir. 

7. Kamera sisteminin kurulduğu yerde kullanıcılara en az 2 (iki) defa kamera, mikroskop ve 

yazılım eğitimi verilmelidir. 

 

 

2. Elektroporasyon Cihazı Teknik Şartnamesi 
 

2.1. Sistem hücrelere pulse gönderme prensibiyle çalışan modüler bir cihaz olmalıdır. 

2.2. Sistem hücrelere eksponansiyel ve square pulse’lar uygulayarak her hücre tipi için 

gereken optimum pulse şartlarını oluşturabilmelidir. 

2.3. Sistem, 1.0 amperden daha düşük akımlarda çalışabilmelidir. 

2.4. Sistemin örnek direnci 10-2500 V aralığında minimum 20 ohm, 2500-3000 V 

aralığında minimum 600 ohm olmalıdır. 

2.5. Sistemin çıkış voltajı; 10-3000 Volt aralığında olmalıdır. 

2.6. Sistemin kapasitansı 10-500 Volt aralığında 25 F artmalarla 25-3275 F aralığında; 

500-3000 Volt aralığında ise 10, 25, 50 F olmalıdır. 

2.7. Sistemin paralel direnci 50  artmalarla 50-1000  aralığında ve sonsuz olmalıdır. 

2.8. Sistemin square dalga zamanlaması; 10-500 V aralığı için 0.05 ms artmalarla 0.05-10 

ms durasyon aralığında veya 1 ms artmalarla 10-100 ms durasyon aralığında 0.1-10 saniye 

aralıklarla 1-10 pulse gönderecek şekilde olmalı; 500-3000 V aralığı için 0.05 ms 

artmalarla 0.05-5 ms durasyon aralığında minimum 5 saniyelik aralıklarla 1-2 pulse 

gönderecek şekilde olmalıdır. 

2.9. Sistem 0-35 oC sıcaklıkta ve % 0-95 nemlilikte çalışabilir özellikte olmalıdır. 

2.10. Sistemle birlikte 3 değişik gap aralığında her biri 5’er adet toplam 15 adet steril küvet, 

tek elle kumanda edilebilir şoklama ünitesi, ökaryotik çalışmalar için CE modül, 

mikrobiyal çalışmalar için PC modül verilmelidir. 

2.11. Sistemin kolayca kullanılabilen bir programı olmalı ve bu program bütün 

parametreleri kontrol edebilmeli ve bu dijital ekrandan görülebilmelidir. 

2.12. Sistem en az 140 adet yöntemi hafızasında tutabilme kapasitesine sahip olmalıdır. 

2.13. Cihaz genel bakteriyal, fungal ve memeli hücre çalışmaları için uygun olmalı ve cihaz 

üzerinde optimize edilmiş protokolller preset olarak hazır bulunmalıdır. 

2.14. Sistem manuel programlamaya izin vermeli ve bu sayede istenen parametrede 

değişiklik yapabilme imkanı olmalıdır. 

2.15. Sistemin daha önceki 100 deneyin pulse parametrelerini hafızaya alma ve geri çağırma 

özelliği olmalıdır. 

2.16. Sistemin sinyal tonları ve ekranının ışık yoğunluğu kullanıcı tarafından 

ayarlanabilmelidir. 

2.17. Sistemin şoklama bölmesi tek elle, bir basımla pulse’i gerçekleştirebilmeli ve iç 

dizaynı küvetin yanlış yerleştirilmesine olanak vermemelidir. 

2.18. Sistem kalibrasyona ve kapasitans ölçümüne olanak vermelidir. 
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2.19. Sistem EN 61010 ve EMC EN61326 Class A güvenlik sertifikalarına sahip olmalıdır. 

2.20. Sistemle birlikte aşağıdaki küvetler verilmelidir: 

MicroPulser Cuvettes, 0.4 cm gap, 500 adet 

MicroPulser Cuvettes, 0.2 cm gap, 500 adet 

MicroPulser Cuvettes, 0.1 cm gap, 500 adet 

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

kapsamında olmalıdır. 

 

 

3. SPR Cihazı Teknik Şartnamesi 

3.1. Sistem çoklu parametrik değerlendirme yapabilen Multi Parametrik SPR sistemi 

olmalıdır. 

3.2. Cihaz, hem sıvı, hem gaz ortamında bulunan nano ölçekli yapıların kalınlıklarının ve 

optik katsayılarının yüksek hassasiyetli SPR (surface plasmon resonance) 

karakterizasyonunu yapabilmelidir. 

3.3. Cihaz, hareketli lazerden gelen polarize ışının, yüksek refraktif indekse sahip cam 

sensör ile düşük refraktif indekse sahip gaz/sıvı ortam ara yüzeyindeki iletken altın 

tabakaya çarpmasıyla tabaka üzerinde oluşan SPR sinyalinin eşzamanlı olarak 

ölçülmesine dayalı gerçek gonyometrik tekniğini kullanmalıdır. Bu teknik, kalınlık ve 

refraktif indeks modellemeleri için tam SPR eğrisinin kaydedilmesine olanak 

sağlamalıdır. 

3.4. Cihaz, biyomoleküler etkileşimler, biyosensörler, nano ölçekli film kalınlığı 

(Langmuir-Blodgett filmler, kendinden oluşumlu tek tabakalar, daldırma ve dönel 

kaplama ile oluşturulmuş kaplamalar, iletken filmler), optik özellikler, çok tabakalı 

oluşumlar, adsorsiyon/absorpsiyon, membran özellikleri, çevresel kontrol ve gaz sensörü 

araştırmalarında kullanılabilmelidir. 

3.5. Cihaz, proteinlerin belirlenen yüzeylerdeki adsorpsiyonu, polielektrot çoklu 

tabakaların karakterizasyonu, küçük molekül ağırlığına sahip yapıların kantitatif tespiti, 

kimyasal işaretleme olmaksızın moleküler etkileşim kinetiğinin karakterizasyonu 

uygulamalarında kullanılabilmelidir.  

3.6. Cihazda ışık kaynağı olarak, 670 nm dalgaboyuna sahip, açısal çözünürlüğü 0,001 

veya daha az olan lazer kullanılmalıdır.  

3.7. Cihaz, ikinci ışık kaynağı olarak 785 nm dalga boyunda lazer ile donanımlanmış 

olmalıdır. Böylelikle, katman kalınlığı ve refraktif indeks hesaplamaları başka bir metoda 

ihtiyaç duymadan kolaylıkla elde edilebilmelidir. 

3.8. Cihazın hem sıvı, hem gaz ortamında çalışabilmeyi sağlayan, lazer kaynağının 40 ila 

78 açı aralığında çalışmasını sağlayan gonyometrik tasarıma sahip olmalıdır. 

3.9. Cihaz, tek prizma SPR dizaynına sahip olmalıdır.  

3.10. Cihaz, sıcaklık kontrollü akış hücresi ve numune kısmına sahip olmalıdır. 

3.11. Cihazla birlikte kullanıcı tarafından tasarlanabilir, değişimi kolay, en az 2 kanaldan 

oluşan standart akış hücresi sağlanmalıdır.  

3.12. Standart akış hücresi, PDMS (polidimetilsiloksan)'ten imal edilmiş olup 100 

mikrometre yükseklik ve en az 1 mikrolitre hacime sahip olmalıdır.  
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3.13. Cihazda kullanılacak yüksek adhezyon özelliğine sahip sensörler, altın kaplama olup 

en az 12 mm x 20 mm ölçülerinde olmalıdır. Gerektiğinde özel uygulamalar için 

kullanıcıların tasarladığı sensörlerle de cihaz çalışılabilmelidir.  

3.14. Cihazın akış hatlarında kullanılmak üzere 500µm, 375µm, 250µm, 175µm ve 125µm 

çaplarında en az beş farklı hortum seçeneği bulunmalıdır.  

3.15. İleride ihtiyaç duyulması göz önünde bulundurularak, sistemde kullanılan tubinglerden 

(hortum) bir set yedek olarak cihazla birlikte verilmelidir. Yedek tubing (hortum) seti, 

ferrul ve enjeksiyon portlarını da içermelidir. 

3.16. Numune yükleme ve enjeksiyonu en az 12 portlu enjektör içerisinden iki kanaldan 

aynı anda yapılabilmelidir.  

3.17. Cihaz akış için en az 2 kanallı ve yazılım kontrollü peristaltik pompaya sahip 

olmalıdır. 

3.18. Cihazın açık dizaynı, kullanıcının kendi ürettiği akışkanlarla çalışmasına ve yavaş 

kontrole olanak sağlamalıdır.  

3.19. Optik kısımda bulunan prizma içerisinde, genelde kullanılan kirli işaretleme yağının 

aksine kontaminasyona sebebiyet vermeyecek optik jel kullanılmalıdır.  

3.20. Cihazla çalışılabilecek refraktif indeks aralığı 1.00 -1.40 arasında olmalıdır.  

3.21. Cihazın gürültü seviyesi en fazla 1x10-6 RI olmalıdır.  

3.22. Cihazın sıcaklığı, 15 oC ile en az 45 oC arasında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.  

3.23. Gerekli olması durumunda enjeksiyon optimizasyonunu sağlayan otomatik numune 

enjektörü opsiyonel olarak cihaza takılabilmelidir. Bu enjektörde enjeksiyon hacmi, loop 

hacmi ve enjeksiyon döngü sayısı ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Bu oto örnekleyicinin 

numune depolama sıcaklığı -20 oC ile en az +60 oC arasında ayarlanabilmelidir. 

3.24. Cihaz altın sensörlerin dışında, üretici firma tarafından altın üzerine kaplama yapılmış 

veya farklı metal sensörlerle çalışılabilmelidir. Üretici firma farklı kaplamalara sahip 

sensör seçenekleri sunabilmelidir. 

3.25. Cihazla birlikte en az 20 adet altın kaplı sensör sağlanmalıdır.  

3.26. Cihazla birlikte sağlanacak sensör tutacağı, kolay sensör değişimini ve SPR altın 

slaytların kullanımını mümkün kılmalı ve yapılabilecek immobilizer çalışmalarıyla ile 

uyumlu özellikte olmalıdır 

3.27. Sensör tutacağı, "drop-in" hareketi sayesinde cihaza kolayca yerleştirilebilir olmalı ve 

herhangi bir alet gerektirmemelidir.  

3.28. Cihaz Windows altında çalışan bir yazılıma sahip olmalı ve lisanslı yazılım cihazla 

birlikte verilmelidir.  

3.29. Numunede baloncuk oluşumu sebebiyle oluşabilecek ölçüm dalgalanmalarının önüne 

geçmek üzere, en az 2 kanallı, en az 285 µL iç hacme sahip gaz giderici aksesuar cihazla 

birlikte verilmelidir.  

3.30. Cihazla birlikte kalınlık ve refraktif indeks analizleri ve modellemeleri için özel bir 

yazılım sağlanmalıdır. Yazılım, metallerde, polimerlerde ve organik kaplamalarda tekli ya 

da çoklu katmanların analizini yapabilmelidir.  

3.31. Cihazla birlikte biyolojik reaksiyonlarda kinetik analizlerin yapılmasını sağlayan ayrı 

bir yazılım sağlanmalıdır. Yazılım, elde edilen ölçüm sonuçların öncül ve ikincil seviye 

modelleme ile analizini yapabilmelidir. 
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3.32. Cihazla birlikte verilecek tüm yazılımlar orijinal ve lisanslı olmalıdır. 

3.33. Cihazla birlikte, ölçüm ve analizi gerçekleştirmek üzere sağlanan yazılımlarla uyumlu 

lisanslı Windows işletim sistemine sahip bir masaüstü bilgisayar (minimum i5 işlemcili, 

en az 2GB ekran kartı, en az 256 GB SSD sistem diski, en az 1 TB dahili hard disk, en az 

16 GB RAM, DVD-Writer, Wi-Fi adaptörü, klavye-mouse) ve en az 23” yüksek 

çözünürlüklü LED monitör verilmelidir. 

3.34. Cihazın montajı ve en az iki kez cihaz ile birlikte yerinde eğitim, yetkili servis 

mühendisleri tarafından ücretsiz yapılmalıdır. Cihaz tüm bağlantıları ve kullanıcı 

eğitimleri verilerek çalışır durumda teslim edilmelidir. 

3.35. Cihazla birlikte cihazın ve tüm yazılımların basılı kullanım kılavuzları verilmelidir. 

 

 

4. Zetasizer Cihazı Teknik Şartnamesi 

 

4.1. Cihaz tek üniteden oluşmalıdır ve partikül boyutu, sıvı numunelerde zeta 

potansiyeli ve molekül ağırlığı ölçümlerini yapabilmelidir. 

4.2. Cihaz, partikül boyut ölçümleri için Dinamik Işın Saçılımı (Dynamic Light 

Scattering, DLS) teknolojisini kullanmalıdır. Ölçüm açılarından en az biri 160-175 derece 

arasında olmalıdır. 

4.3. Cihaz, zeta potansiyeli ölçümleri için Elektroforetik Işık Saçılımı 

(Electrophoretic Light Scattering, ELS) metodunu kullanmalıdır.  

4.4. Cihaz yüksek konsantrasyon aralığındaki numunelerle partikül boyutunu 

seyreltme yapmadan ölçebilir olmalıdır. 

4.5. Cihaz, 500 nm ile 660 nm dalga boyları arasında çalışan herhangi bir dalga 

boyunda ve en az 4 mW lazer kaynağına sahip olmalıdır.  

4.6. Cihazın partikül boyutu ölçüm aralığı en az 0.3 nm ile en az 8 000 nm arasında 

olmalıdır. 

4.7. Cihaz zeta potansiyeli ölçümlerinde en az 3.8 nm ile 10 000 nm (3.8 

nanometer-10 mikron)  aralığındaki malzemelerinin zeta potansiyel değerlerini 

ölçebilmelidir. 

4.8. Cihaz, karışımlardan oluşan malzemelerin zeta potansiyel değerini multimodal 

çözümleme ile hesaplayabilmelidir.   

4.9. Cihazın zeta potansiyeli ölçüm aralığı en az -200mV ile +200 mV aralığında 

olmalıdır. 

4.10. Cihaz Statik Işın Saçılımı (SLS) prensibini kullanarak en az 1x104 ile 2x107 Da 

aralığında moleküler ağırlık hesabı yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

4.11. Cihazın numune kompartmanının sıcaklığı en az 5 C ile 90 C arasında 

ayarlanabilmelidir.   
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4.12. Cihaz, numunelerde partikül boyutu ölçümü için en fazla 20 l,  zeta 

potansiyel ölçümleri için ise en fazla 150 l numune hacmiyle çalışmaya olanak 

sağlamalıdır.  

4.13. Cihazla birlikte Windows altında çalışan ve manuel veya SOP (Standart 

Operating Procedures) ile ölçüm yapılmasına, zamana ve sıcaklığa bağlı veri 

saklanmasına ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi işlemlerinin yapılmasına olanak 

sağlayan özel software programının orjinali verilmelidir. Yazılımda standart prosedürler 

ve parametreler her numune için kaydedilebilmeli, böylece kullanıcının her ölçümde 

parametreleri yeniden girmesine gerek olmamalıdır. 

4.14. Cihaz ile birlikte en az asağıdaki özelliklere sahip olan otomatik titratör ünitesi 

verilmelidir.  

 Titrator en az 2 kanallı olmalıdır. 

 Titrator asit, baz ve tuz ilavelerini en az 2 kanaldan pompa ile yapabilmelidir. 

 pH aralığı en az 2-12 arasında olmalıdır. 

 Deneyler sırasında cihaza sadece stok solüsyonlar verilmeli ve cihaz hangi 

solüsyondan ne kadar alarak belirlenen pH, iletkenlik veya konsantrasyon değerlerine 

ulaşacağını kendisi hesaplayarak kullanıcı müdahalesi olmadan uygulamalıdır.  

4.15. Cihaz ile birlikte, su ve polar sıvılar için uygun plastik ölçüm hücrelerinden en 

az 300 adet cihazla birlikte verilmelidir. Bu küvetlerin en az 100 adedi düşük hacimli 

küvetlerde içermelidir. Ayrıca partikül boyut standardı ve zeta potansiyel referans 

malzemesi, organik solventler için en az 3 adet quartz küvet verilmelidir. 

4.16. Cihazla birlikte, ölçüm ve analizi gerçekleştirmek üzere sağlanan yazılımlarla 

uyumlu lisanslı Windows işletim sistemine sahip bir masaüstü bilgisayar (minimum i5 

işlemcili, en az 2GB ekran kartı, en az 256 GB SSD sistem diski, en az 1 TB dahili hard 

disk, en az 16 GB RAM, DVD-Writer, Wi-Fi adaptörü, klavye-mouse) ve en az 23” 

yüksek çözünürlüklü LED monitör verilmelidir. 

4.17. Cihazla birlikte basılı kullanım kılavuzu (hem cihazın hem de yazılıma ait) 

verilmelidir. 

4.18. 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 uygulamalı 

eğitim verilmelidir. 

 

5. Glove Box Teknik Şartnamesi  

 

5.1. Glove box sistemi çalışma kabini, bu kabine malzeme yükleme ve almayı sağlayan 

transfer odası, çalışma ve transfer odasındaki inert gazdaki oksijen ve nemi 1 ppm altına 

indirmek için otomatik rejenerasyon ünitesi ve mikroprosesör kontrollü PLC kontrol 

ünitesi ve gerekli tüpleri içeren komple bir sistem olmalıdır. 
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5.2. Cihaz en az iki eldivenli tipte olmalıdır. 

5.3. Cihaz en az 2 mm paslanmaz çelikten imal edilmiş çalışma kabinine sahip olmalıdır. 

5.4. Kabin içerisindeki atmosferi, toz ve partiküllerden korumak için 0.3 mikronluk veya 

daha altında gözenek çapına sahip HEPA toz filtreleri (1 gaz giriş, 1 gaz çıkış) içermelidir. 

5.5. Kabin içerisinde arka duvara monteli yükseklikleri ayarlanabilir paslanmaz çelik 

malzemeden en az iki adet raf bulunmalıdır. 

5.6. Elektrik bağlantı birimi olmalıdır. 1 parça en az 4 priz içeren bu bağlantı 230 V 

olmalıdır.  

5.7. En az iki parça flanj feedthrough bulunmalıdır. Bu portlara istenildiğinde çeşitli 

bağlantılar eklenebilmelidir. 

5.8. Ana transfer haznesi en az 2 mm kalınlığında paslanmaz çelikten mamül en az 380 x 

500  mm boyutlarında olmalıdır. 

5.9. Küçük transfer haznesi en az 2 mm kalınlığında paslanmaz çelikten mamül en az 

150 x 290 mm boyutlarında olmalıdır. 

5.10. Cihazın işlem yapılan kabinin ölçüleri en az 1140 mm (uzunluk) X 760 mm (en)  X 

890 mm (yükseklik) olmalıdır. 

5.11. Cihaz polikarbonat en az 7 mm şeffaf kimyasallara karşı dayanıklı cama sahip 

olmalıdır. 

5.12. Sistem kendi gaz rejenerasyon sistemini içermelidir. Ve rejenerasyonu tam otomatik 

olarak yapmalıdır. 

5.13. Gaz rejenerasyon sistemi kapalı devre gaz çevrimine sahip olmalıdır. Kabin 

atmosferindeki nem ve oksijenin kabinden uzaklaşmasını sağlamalıdır. 

5.14. Cihazın kaçak sertifikası bulunmalıdır ve teklif ile birlikte sunulmalıdır.   

5.15. Cihaz dahili vakum pompasına sahip olmalıdır. Vakum pompası en az 12 m3/saat 

hızında, 0.03 mbar veya aşağısında vakum uygulayabilmelidir. Bu pompa yağ kontrollü 

ve pislikleri filtreleyen sisteme sahip olmalıdır. 

5.16. Kabin içi atmosferdeki solventlerin rejenerasyon ünitesindeki kolonlara ulaşmasının 

önlemek için solvent tutucu bulunmalıdır. 

5.17. Cihazın vakum boşaltması ayak pedalı/manuel boşaltım vanası ile yapılabilmelidir.  

5.18. Su ve nem sensörü 1 ppm’den düşük değerleri algılayabilmelidir. 

5.19. Oksijen sensörü 1 ppm’den düşük değerleri algılayabilmelidir. 

5.20. Kapalı devre gaz sirkülasyonu, yağsız ve sızdırmaz olmalıdır. 

5.21. Sirkülasyon fanı en az 21 m3 /saat olmalıdır. 

5.22. Kaçak oranı saatte en fazla 0.05 vol% olmalıdır. 

5.23. Cihaz otomatik rejenerasyona sahip olmalıdır. 

5.24. Cihazda nem ve oksijen saflaştırıcısı bulunmalı, oksijen ve nem seviyesini 1 ppm 

altında tutacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

5.25. Nem ve su saflaştırıcı rejenerasyona ihtiyaç duymadan 0.9 kg’dan fazla su tutabilme 

kapasitesine sahip olmalıdır. 

5.26. Oksijen saflaştırıcı rejenerasyona ihtiyaç duymadan en az 20 litre oksijen 

tutabilmelidir. 

5.27. Cihaz azot, helyum ve argon ile çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

5.28. Rejenerasyon 5-10% hidrojen karışımı gaz ile yapılabilmelidir. 



 

T.C. 

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİT-ARGEM 

 Sayfa 20 / 24 

 

 

5.29. Cihaz en az 2 adet butyl veya neoprene eldiven ile birlikte teslim edilmelidir. 

5.30. Cihazın kabin içi aydınlatması bulunmalıdır. İç aydınlatma en az 800 lux değerinde 

beyaz ışık olmalıdır. 

5.31. Cihaz tekerlekli standı üzerinde teslim edilmelidir. 

5.32. Cihazın PLC kontrol sistemi olmalıdır. Bu kontrol sistemi üzerinde vakum değeri, iç 

sıcaklık değeri, oksijen miktarı, nem ve basınç değerleri izlenebilmelidir. 

5.33. Cihaz 1 ppm oksijen ve hidrojen veya bu değerin altındaki seviyelere inebilmelidir. 

5.34. Cihaz ile birlikte 3 adet en az 50 litre en az %99.999 saflıkta azot gazı ve 1 adet en az 

50 litre hacimli regenerasyon gazı ve tüm gaz tüplerine ait uygun regülatörleri 

verilmelidir. Tüm gaz bağlantıları yüklenici firma tarafından yapılmalıdır. 

5.35. Tüm gaz tüpleri laboratuvarda metal U şekline bağlantı elemanları ve zincirleri ile 

duvara sabitlenerek güvenli şekilde teslim edilmelidir. 

5.36. Cihaz çalışır durumda teslim edilmeli, gerekli eğitim kullanıcılara verilmelidir. 

5.37. Cihaza ait basılı şekilde kullanım kılavuzu verilmelidir. 

 

 

6. IVC Fare Kafes Sistemi Teknik Şartnamesi 

 

6.1. Her bir fare kafesi bireysel havalandırmalı olmalıdır. 

6.2. Fare için uygun kafes sistemi toplamda en az 48 kafes kapasiteli olmalıdır. 

6.3. Her bir kafesin taban  (yaşam) alanı en az 500 cm2 boyutunda olmalıdır. 

6.4. Her bir kafesin bireysel kapağı olmalıdır. 

6.5. Kafes materyali polisulfon ve şeffaf renkte olmalıdır, sarıya kaçan polisulfon 

olmamalıdır, en az 121⁰C dereceye kadar dayanıklı ve otoklavlanabilir olmalıdır. 

6.6. Kafesler aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır: 

 Polisulfon malzemeden alt kafes gövdesi 

 Alt gövdeye entegre hava giriş sistemi 

 Üst kapağa entegre hava çıkış sistemi 

 Naylon çerçeveli ve yem ayıraçlı tip 304 veya 316L paslanmaz çelik üst 

ızgara 

 Polisulfon malzemeden üretilmiş, 2 kilit mekanizmalı, dış suluk sistemli 

bariyer kapak 

 Silikon contalı ve paslanmaz çelik su ağızlığı 

 Polisulfon en az 250 ml su kapasiteli su şişesi 

 Bariyer kapak filtresi 

 Filtre kiliti 

 

6.7. Kafes içine hava girişini sağlamak için kafes alt gövdesine monte edilmiş 

çıkartılabilen ve tekrar kullanılabilen emniyetli giriş olmalıdır. 

6.8. Temiz hava, kafesin içinde hayvanlara direk olarak gelmemelidir. Hayvanları rahatsız 

etmeyecek şekilde kafesin 3 tarafına yayılacak giriş sistemi olmalıdır. 

6.9. Temiz havanın kafes içinde oluşacak amonyak seviyesini etkili şekilde kurutması 

amacıyla kafesin alt gövdesinden yayılacak hava giriş sistemi olmalıdır. 
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6.10. Kafesin rak sistemine rahat girebilmesi için alt gövdenin 2 yanında raylı sistem 

olmalıdır. 

6.11. Üst ızgara tip 304 veya 316L paslanmaz çelikten üretilmeli ve yem ayıracına sahip 

olmalıdır. 

6.12. Üst ızgara etrafı, kapakla kafes gövdesi arasında hava giriş-çıkışını ve kontaminasyon 

riskini önlemek için naylon çerçeveye sahip olmalıdır. 

6.13. Bariyerli kapak en az 121 dereceye kadar dayanıklı otoklavlanabilir özellikte ve 

emniyet için alt gövdeye en az 2 kilit ile sabitlenebilmelidir. 

6.14. Kilit sisteminin kafesin yıkanması sırasında sabit durabilmesi için ve kırılma ihtimalini 

engellemesi için üst kapağa kilitlenebiliyor olmalıdır. 

6.15. Kafes rak sisteminden alınırken kafes içindeki biyolojik izolasyonu sağlamak için 

kafesin hava giriş ve çıkış noktaları otomatik bir şekilde kapanma özelliğine sahip 

olmalıdır. 

6.16. Bariyerli kapak kross kontaminasyonu önlemek amacıyla havadaki partikülleri kafes 

içine en az %90 oranında girişi önleyecek özellikte filtreye sahip olmalıdır. 

6.17. Kafes filtreleri acil durumlarda kafes içine oksijen girişi, karbondioksit ve amonyak 

çıkışını engellemeyecek özellikte olmalıdır. 

6.18. Filtreler yıkanabilir ve otoklavlanabilir olmalıdır, partikül direnci en az %90 olmalıdır. 

6.19. Suluklar tamamıyle polisulfon malzemeden üretilmiş olmalı ve ağızlıkları paslanmaz 

çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

6.20. IVC Rak sistemi aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır: 

 Ön filtreli ve HEPA filtreli, mikroprosesörlü hava sağlama ünitesi 

 Ön filtreli ve HEPA filtreli, mikroprosesörlü hava tahliye ünitesi 

 Standart olarak Ecoflo hava üfleyicisi için mikro-prosesör işlemcisi 

 Elektronik basınç değişim sensörüyle Ecoflo-PNC mikro-prosesör 

kontrolörü ile birlikte eksoz hava üfleyicisi 

 En az 48 adet fare kafesi alma kapasiteli, hareket edebilen, tekerlekli, 

otoklavlanabilir paslanmaz çelik rak. 

 Hava ünitelerini raka bağlayabilmek için ayırt edilmiş giriş ve tahliye 

boruları. 

 Kafeslere ayrı ayrı hava verebilmek için raka monte edilmiş paslanmaz 

çelik özel sistem. 

 Rakın oda içinde rahat hareket edebilmesi için en az 2 emniyet 

mekanizmasına sahip otoklavlanabilen tekerlekler. 

 

6.21. IVC rak tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı ve otoklava, kafes yıkama 

makinelerine girebilecek dayanıklıkta olmalıdır. 

6.22. Hava tahliye ünitesinde, yapılan araştırmanın özelliğine göre hava akımının negatif 

veya pozitif basıncı değiştirebilecek kontrol sistemi olmalıdır. 

6.23. Negatif basıncı sağlamak ve kontaminasyonu önlemek amacıyla, kafes içindeki kirli 

hava her kafese ait hava çıkış noktasından tahliye edilmelidir. 

6.24. Blowerlar, kullanıcın rakları oda içinde istediği şekilde yerleştirilebilmesi ve oda 

içinde yer kaplamaması için rakların üzerinde veya yanında olmalıdır. 
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6.25. Hava sağlama ünitesinin ve tahliye ünitesinin HEPA filtreleri 0.3 mikron 

küçüklüğünde partikülleri 99.99% derecede filtre etme gücüne sahip olmalıdır. 

6.26. Hava sağlama ünitesinin ve tahliye ünitesinin ön filtreleri dışı alüminyum 

malzemeden, iç kısımları ise polyester ve poliüretan malzemeden yapılmış köpüğe sahip 

olmalıdır. 

6.27. Ön filtreler yıkanabilir ve otoklavlanabilir özelliğe sahip olmalıdır. 

6.28. Hava sağlama ünitesi mikroprosesör işlemciye sahip olmalı ve kafeslere verilecek 

hava değişim sıklığını, seçilen basınç türünü, gösteren ekrana sahip olmalıdır. 

6.29. Hava tahliye ünitesinde, kullanıcın isteğine göre hava akımının negatif veya pozitif 

basıncı değiştirebilecek kontrol sistemi olmalıdır. 

6.30. İki ünite birbirine ara kablo ile bağlanarak istendiği an pozitif veya negatif basınçla 

çalışma imkanını sunuyor olmalıdır. 

6.31. Üniteler rak sistemine üzerlerinde hava sağlama ve hava tahliye ünitelerine göre farklı 

renklerle belirtilmiş bağlantı boruları ile monte edilmelidir. 

6.32. Hava dolaşımının sağlandığı yan panellerin yerinden çıkarılmadan kolay bir şekilde 

temizlenebilmesi için rak üzerinde açılabilir olması ve oluşabilecek kontaminasyonu 

önlemek için kilit sistemine sahip olmalıdır. 

6.33. Kafes içine verilen hava, hayvan yatağının nemini etkili bir şekilde kurutabilmesi için 

kafesin alt gövdesinden verilecek şekilde olmalıdır. 

6.34. Teklif veren firmanın teklif ettiği sisteme ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

ruhsat verdiği en az 10 merkezde referansı bulunmalıdır. Firma bu referans listesini ihale 

dosyasına eklemelidir. 

6.35. Cihazın laboratuvarda buluna hava atış sistemine bağlantısı, tüm bağlantı boruları 

yüklenici firma tarafından yapılarak çalışır durumda teslim edilmelidir. 

6.36. Sistemle birlikte 10 adet yedek kafes gövdesi verilmelidir. 

6.37. Sistemle birlikte en az 2 adet (cihazın üzerindeki hariç) yedek HEPA filtre 

verilmelidir. 

6.38. Sistemle birlikte en az 1 adet IVC sisteminin temizliği için uygun kimyasalları içeren 

kit verilmelidir. 

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

olmalıdır. 

 

7. Ultrasantrifuj Teknik Şartnamesi 

7.1. Cihaz masaüstü veya yer tipi bir ultrasantrifüj olmalıdır.  

7.2. Cihaz uygun rotorlarla maksimum 150.000 rpm hız ve en az 1.000.000xg çevirme 

gücünde olmalıdır. 

7.3. Cihazın iç kazanı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. 

7.4. Cihaz mikroişlemci kontrollü olup, manuel ya da önceden programlanabilir özellikte 

olmalı, dokunmatik ekranı ile kullanım kolaylığı sunmalıdır. 

7.5. Cihazda kullanılan rotorları cihaza takmak için herhangi bir buton veya aparata ihtiyaç 

duyulmamalı, rotor yuvasına yerleştirildiği zaman otomatik kilitlenmeli, rotor durduğu 

zaman otomatik yerinden çıkarılabilmelidir.  
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7.6. Cihaz, sahip olduğu sıcaklık kontrol ünitesi ile sıcaklık kontrolü 0 – 40 oC arasında 1 
oC’lik artışlarla ayarlanabilmelidir. 

7.7. Cihazın ön panelinde bulunan dijital göstergesi yardımıyla, ayarlanan parametreler 

gözlenebilmeli ve çalışma anında izlenebilmelidir. 

7.8. Cihaz, sahip olduğu yazılım ile geçmişe dönük rotor ve kullanıcı logları takip 

edilebilmelidir.  

7.9. Cihaz, 47 dB değerinin altında gürültü seviyesine sahip olmalıdır. 

7.10. Cihaz, su ya da dahili bir soğutma sistemine ihtiyaç göstermeyen hava soğutmalı tipte 

direkt indüklemeli rotor ile çalışmalıdır. 

7.11. Cihaz, nem-azaltıcı vakum sistemine sahip olup vakum pompası bakımı elimine 

edebilmelidir.  

7.12. Cihaz programlanabilir en az 10 adet bağımsız hızlanma (acceleration) ve en az 10 

bağımsız adet yavaşlama (deceleration) değerine sahip olmalıdır. 

7.13. Cihaz, kullanıcı tarafından 10 adet farklı programın yapılabilmesini mümkün 

kılmalıdır. 

7.14. Cihaz üzerinde HEPA filtreleme sistemi olmalıdır ve bu sistem ile enfeksiyöz ajanlara 

karşı ilave bir güvenlik sağlayabilmelidir. 

7.15. Cihaz, 99 saat ve 59 dakikaya kadar programlanabilir özellikte olmalı ve sürekli (hold) 

çalışma özelliğine sahip olmalıdır. 

7.16. Cihazda, rotor başlıklarının dengesiz yüklenmesi halinde devreye giren ve örnek 

hacminin  %10’u oranında dengesizlikleri düzenleyen, dengesizlik dedektörü mevcut 

olmalıdır. 

7.17. Cihaz ile birlikte aşağıdaki rotorlar ile teslim edilmelidir:  

 1 adet 10 x 2,00 mL hacimli  130,000 rpm ve 1,019,000 g kuvvetine ulaşabilen k 

faktörü 8.7 olan Sabit Açılı Titanyum Rotor paketi, veya 140000 rpm 1,050,000xg 

değerine çıkabilen 10x1 ml hacimli, k-faktörü 5 olan sabit açılı rotor verilmelidir. 

 1 adet 4 x 5.0 mL hacimli  50.000 rpm ve 268,000 g kuvvetine ulaşabilen k 

faktörü 71 olan Swinging Bucket Titanyum Rotor, veya  4x7ml çevirebilen 50000 

rpm 253000 xg ve k faktörü 77 olan swing out rotor verilmelidir 

 1 adet 8 x 3.9 mL hacimli  100.000 rpm ve 450,000 g kuvvetine ulaşabilen k 

faktörü 14 olan Near-Vertical Tube Titanyum Rotor, veya 6 adet 30 ml 

çevirebilen 50 000 rpm ve 210000 xg k faktörü 61 olan rotor 

7.18. Cihaz, kapak emniyet tertibatına sahip olmalıdır. Cihaz çalışırken kapak açılamamalı, 

kapak açıldığında ise cihaz çalışmamalıdır. 

7.19. Cihazda otomatik maksimum hız düzeltmesi ile aşırı hızlanmayı önleyen koruma 

sistemi mevcut olmalıdır. 

7.20. Cihazda hatalara karşı kullanıcıyı uyaran diagnostik indikatörü bulunmalıdır. 

7.21. Cihazla birlikte verilecek rotorlara uygun ölçülerde ve uygun hacimler her bir rotor 

için aşağıdaki tüplerden verilmelidir: 

 Sabit açılı 1,050,000xg değerine çıkan rotor için polycarbonate esaslı 1 ml 

hacimli tüplerden 100 adet ve 1.8 ml hacimli polyallomer esaslı tüplerden 100 

adet verilmelidir. VEYA 1,008,000xg değerine çıkabilen 2 ml hacimli 
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polyallomer tüplerden 100 adet ve 1 ml hacimli polycarbonate esaslı tüplerden 

100 adet verilmelidir. 

 Swing out rotorda kullanılmak üzere 253000xg değerine çıkabilen 7 ml hacimli 

polyallomer esaslı tüplerden 100 adet ve 7 ml hacimli polycarbonate esaslı 

tüplerden 100 adet verilmelidir. VEYA 268000xg değerine çıkabilen 5 ml 

hacimli polyallomer tüplerden 100 adet ve 3.5 ml hacimli polycarbonate 

tüplerden 100 adet verilmelidir. 

 Sabit açılı rotorda kullanılmak üzere 210000xg değerine çıkabilen 26.8 ml 

hacimli polyallomer esaslı 100 adet tüp ve 19,8 ml hacimli polycarbonate 

esaslı 100 adet tüp verilmelidir. VEYA 450000xg değerine çıkabilen 3.9 ml 

hacimli polyallomer esaslı tüplerden 100 adet ve 3.3 ml hacimli polyallomer 

esaslı tüplerden 100 adet verilmelidir. 

7.22. Cihazla birlikte tüp kapatıcı aparatı (ısıtıcılı) birlikte verilmelidir. Önerilen rotorlarda 

kullanılacak tüplerde kapak kullanımına uygun ise farklı boyutlarda en az 20şer adet 

kapak verilmelidir.   

7.23. Cihazla ile birlikte verilecek tüplerin kullanımına uygun adaptör, spacer vb tüm 

aksesuarlar cihazla birlikte verilmelidir. 

7.24. Masaüstü tipte olan cihaz için 5x5 cm et kalınlığı en az 3 mm olan demir profilden ve 

yüzeyi kompakt malzemeden imal edilmiş, en az 300 kg taşıma kapasitesine sahip sehpa 

ile birlikte verilmelidir. 

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

kapsamında olmalıdır. 

 

 

 


