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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. 
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CİHAZ ALIM LİSTESİ 

Cihaz Kalemi Adet 

1. Yan Akışlı Kromatografi Çözelti Dispensörü 1 

2. Manyetik Karıştırıcılı Su Banyosu 2 

3. Kurutma Dolabı 2 

4. Soğutmalı İnkübatör 2 

5. Test kabini 1 

6. Vakum Konsantratör 1 

7. Soğutmalı Sirkülatör 4 

8. Homojenizatör 1 

9. Roller 2 

10. Çoklu Manyetik Karıştırıcı 3 

11. Hibridizasyon Fırını ve UV Crosslinker 1 

12. Santrifüj 2 

13. Minispin Santrifüj 8 

14. İletkenlik ve Çözünmüş Oksijen Ölçüm Cihazı 2 

15. Densitometre 1 

16. Hava Temizleyici 4 

17. Termal Çalkalayıcı 1 

18. Mikroplaka Yıkayıcı 1 

19. Vorteks Parçalayıcı 1 

20. Rocking Çalkalamalı İnkübatör 1 

21. Mikroplaka İnkübatörü 2 

22. UV Ozon Temizleme Cihazı 1 

23. UV Kabin 2 

24. Vakum Pompası-1 2 

25. Vakum Pompası-2 3 

26. 8 Kanallı Peristaltik Pompa 2 

27. 12 Kanallı Peristaltik Pompa 2 

28. Nano Floresan Florimetre 1 

29. Sıcak Hava Tabancası 4 

30. Çoklu mikroplaka çalkalayıcı 1 

31. Çok Fonksiyonlu Rotatör 1 
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1. Yan Akışlı Kromatografi Çözelti Dispensörü Teknik Şartnamesi 

 

1.1.Cihaz yan akışlı kromatografi nitrosellüloz membranlarına püskürtme yöntemi ile çözelti 

aktarabilmelidir. 

1.2.Cihaz mikrolitre seviyesinde iyi ayrılabilir, düzgün görünümlü test çizgileri oluşturabilmelidir. 

1.3.Cihazın püskürtme uçları no-contact olmalı ve uçlar değişebilir olmalıdır. 

1.4.Cihaz ile birlikte aşağıdaki parçalar ve aksesuarlar verilmelidir: 

 Püskürtme ucu ve tubing (1 set) 

 Ribbon seti (1 uç+1 tubing) 

 Baz plaka magnetleri 

 4 açıklığı olan dispensing head’ler (2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm) 

 6 açıklığı olan dispensing head 

 Tayin geliştirme başlangıç seti  

1.5.Cihaz ile birlikte verilecek pompanın özellikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır: 

 Bir adet şırınga tipi infuz/çekme pompası verilmelidir. 

 Tek bir programda en az 800 aşamaya kadar veya en az 40 adet ve en az 20 aşamalı programlanma 

özelliğine sahip olmalıdır. 

 Pompa 0.5 mikrolitreden 140 mililitreye kadar en az 2 adet şırınga ile çalışabilmelidir. 

 Cihaz üzerinde en az 2 adet şırınga bulunmalıdır. 

1.6.Cihaz yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 

1.7.Cihaz metal gövdeye sahip olmalıdır. 

1.8.Cihazın entegre şırınga masası olmalıdır. 

1.9.Pompa en az 33 kg’a kadar doğrusal güç uygulayabilmelidir. 

1.10. Pompa ileri mikrostepping özelliğine sahip olmalıdır. 

1.11. Cihaz üzerinde entegre RS485 ve/veya USB portuna sahip olmalıdır. 

1.12. Cihaz sürekli çalışma moduna sahip olmalıdır. 

 

2. Manyetik Karıştırıcılı Su Banyosu Teknik Şartnamesi 

2.1.Cihaz dijital göstergeli ve mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Dijital göstergeden gerçek sıcaklık ve 

ayarlanan sıcaklık görülebilmelidir. 

2.2.Cihazın aynı zamanda manyetik karıştırıcı özelliği olmalıdır ve cihaz üzerinden karıştırma hızı 

ayarlanabilmelidir. 

2.3.Manyetik karıştırıcı hız ayarı 150 ila en az 800 rpm aralığında dijital olarak ayarlanabilmelidir. 

2.4.Cihazın kullanılabilir iç hacmi en az 4 litre olmalıdır. 

2.5.Cihazın çalışma sıcaklık aralığı oda sıcaklığının 5 derece üzeri ile en az 200 derece arasında 

ayarlanabilir olmalıdır. 

2.6.Cihazın ısıtma gücü en az 1000 Watt olmalıdır. 

2.7.Cihazın sıcaklık emniyeti DIN 2 ye göre, koruması ise IP 42 ‘ye göre olmalıdır. 

2.8.Cihazın iç kısmı tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 

2.9.Cihaz ile birlikte iç içe geçmeli paslanmaz çelikten mamül halka kapak verilmelidir. 

2.10. Isıtma kazanı en az 200 mm çapında ve en az 160 mm yüksekliğinde (dairesel) olmalıdır. Gerektiği 

zaman rotary evaporatörlerde ısıtma banyosu olarak da kullanılabilmelidir. 

2.11. Cihazı ideal çalıştırma ortamı 5 – 40 °C arasında ve % 80 nemli ortama kadar oda ve 

laboratuarlarda çalışmaya imkan vermelidir. 
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3. Kurutma Dolabı Teknik Şartnamesi 

3.1.Laboratuvar ve oda koşullarında çalışmaya uygun olmalıdır. 

3.2.Cihazın hücre hacmi en az 350 litre olmalıdır. 

3.3.Cihaz PID mikroişlemci kontrol sistemine sahip olmalıdır. 

3.4.Cihazın sıcaklığı en az 250 °C kadar ayarlanabilir olmalıdır. 

3.5.Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 1°C olmalı ve termostat elektronik, gösterge ise rakamsal 

olmalıdır. 

3.6.Kullanılır hacim içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark ±4 °C’yi aşmamalıdır. 

3.7.Cihazda 1 dakika ile 99.9 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcı olmalıdır. Ayrıca zamanlayıcının 

süresiz pozisyonu da bulunmalıdır. 

3.8.Cihazın termostat okuma aralığı 0 – 250 °C arasında olmalıdır. 

3.9.Cihazda çalışma parametreleri çevir bas özellikli buton sayesinde kolaylıkla ayarlanabilmelidir. 

3.10. Cihazda yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menüye giriş olmalıdır. 

3.11. Cihazda programlanan değerler çalışma anında kullanıcı tarafından istenildiğinde izlenebilmelidir. 

3.12. Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmemelidir. 

3.13. Cihazda sıcaklık ve zaman göstergeleri ayrı ayrı ve göstergeler rakamsal tip olmalıdır. 

3.14. Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları ve programlanabilir alarm limitleri olmalıdır. 

3.15. Zamanlayıcı, ayarlanan zamanın ileri doğru sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine 

erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sesli ve görsel sinyal 

vermelidir. 

3.16. Kullanılır iç hacim paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Cihazın dış yüzeylerini 

oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı veya paslanmaz çelik olmalıdır. 

3.17. Kullanılır hacim içerisinde hızlı ve verimli ısıtma sağlayan en az iki adet sirkülasyon fanı olmalıdır. 

3.18. Cihazda taze hava sirkülasyonu için ayarlanabilir bir klapesi olmalıdır. 

3.19. Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 100 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen, tabii hava 

sirkülasyonunu engellemeyen, paslanmaz çelik malzemeden yapılmış en az 5 (beş) adet tel rafı olmalıdır. 

3.20. Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanmalıdır. 

3.21. Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı emniyet termostatı bulunmalıdır. Emniyet termostatının 

ayarı cihaz dışından yapılabilir olmalıdır. 

3.22. Emniyet termostatı 50 ila en az 300 °C arasında ayarlanabilir olmalıdır. 

3.23. Isıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olmalıdır. 

3.24. Cihaz trifaze elektrik ile çalışması gerekiyorsa bununla ilgili tüm elektrik bağlantı işlemleri ve fiş 

girişleri laboratuvarda bulunan mevcut kombine kutularına bağlantısının yapılması yüklenici firmaya 

aittir. 

3.25. Cihaz tekerlekli olmalıdır veya yer zemininden 10 cm yüksekliğinde 5x5 cm demir konstrüksiyon 

platform üzerine yerleştirilmelidir. 

 

4. Soğutmalı İnkübatör Teknik Şartnamesi 

4.1.Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışmaya uygun olmalıdır. 

4.2.Cihazın iç hacmi en az 280 litre olmalıdır. 

4.3.Cihazda ısıtma PID kontrollü, soğutma oransal kontrollü sistem ile sağlanmalıdır. 

4.4.Cihazın sıcaklığı -10 °C ile en az 60 °C arasında ayarlanabilir olmalıdır. 

4.5.Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0.1°C olmalıdır. 

4.6.Cihazın 1 dakika ile 100 saat arasında 1’er dakika kademelerle ayarlanabilen zamanlayıcısı olmalıdır. 

Ayrıca zamanlayıcının süresiz çalışma fonksiyonu da olmalıdır. 

4.7.Cihazda çalışma zamanını erteleme özelliği olmalıdır ve bu erteleme zamanı 1 dakika ile 100 saat 

arasında 1’er dakika kademelerle ayarlanabilmelidir. 

4.8.Cihazda en az 20 program ve en az 20 step ayarlanabilir olmalıdır. Cihazda 1-99 arasında ayarlanabilen 

program tekrar fonksiyonu olmalıdır. 
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4.9.Programlar için süre sayımının start ile ya da set sıcaklığına ulaşınca başlaması opsiyonları olmalıdır. 

4.10. Cihazın digital göstergeli ekranı olmalıdır ve bu ekranda; 

-Hücre sıcaklığı 

-Set edilen sıcaklık 

-Sıcaklığa ait grafik 

-Hangi program ve stepte çalıştığı 

-Tekrar sayısı 

-Güncel tarih ve saat 

-Alarm durumları izlenebilmelidir. 

-Cihazda son 50 hataya ait durumlar ekran üzerinden takip edilebilmelidir. 

-Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmemelidir. 

4.11. Menüye erişim yetkisiz kişilerin kullanımını engellemek için giriş şifresi olmalıdır. 

4.12. Ekranda ısıtma ve soğutma yapıldığını gösteren uyarı indikatörleri olmalıdır. 

4.13. Cihazda oluşan herhangi bir arıza durumunda ekran zemin rengi kırmızı renge dönerek kullanıcıyı 

görsel olarak uyarmalıdır. 

4.14. Cihaz elektrik kesintilerinden sonra set edilen programa kaldığı yerden edebilmelidir. 

4.15. Cihazda aydınlatma buton kontrollü olmalı, açık unutulduğu takdirde 2 dakika sonunda otomatik 

olarak kapanmalıdır. 

4.16. Cihazda son 10 yıla ait çalışmalar ekran üzerinden tablo ve grafik olarak izlenebilmeli ve 

istenildiğinde harici bir USB belleğe kayıt aktarımı yapılabilmelidir. 

4.17. Cihaz üzerinde bulunan USB port çıkışı ile; 

-Yazılım güncelleme 

-Yapılan çalışmaların veri kaydı yapılabilmelidir. 

4.18. Cihaza ethernet ile uzaktan erişim sağlanabilmelidir. Bu sayede: 

-Cihaz program menüsüne erişim, 

-Yazılımsal veya kullanıcıdan kaynaklanan hataların giderilmesi, 

-Sıcaklık değerlerine ulaşım, 

-Cihaz üzerinde yer alan tüm analog ve dijital giriş-çıkışlara erişim ve kontrol, 

-Sıcaklık değerlerine kalibrasyon, 

-Kapı açık kapalı konumunun izlenmesi. 

-Tüm arıza durumlarında kullanıcıya ve yetkili servis personeline e-mail atarak bilgilendirme 

yapılabilmelidir. 

4.19. Cihazda RS 232 bağlantısı ile bilgisayara bağlanabilme imkanı olmalıdır. 

4.20. Cihaza istenildiğinde RS 232 bağlantısı ile kullanıcının temin edeceği sim kartın çalışacağı GSM 

alarm modülü takılabilmelidir. Bu modül ile kullanıcı ve yetkili servis personeline tüm hata ve arıza 

durumları SMS olarak gönderilebilmelidir. 

4.21. Cihazın hücresi paslanmaz çelik malzemeden mamül olmalıdır. Dış yüzeylerini oluşturan malzeme 

paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı veya paslanmaz çelik olmalıdır. 

4.22. Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 40 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen, paslanmaya karşı 

korunmuş hava sirkülasyonunu engellemeyen 2/3’ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen en az 6 adet 

paslanmaz çelik tel raf olmalıdır. 

4.23. Cihazın iç sıcaklığını ve nem değerini gösterir kalibrasyonu Türkak onaylı kalibrasyon firması 

tarafından yapılmış digital göstergeli ve problu harici bir termometre/nem ölçer cihaz içerisine/üzerine 

yerleştirilmelidir. 

4.24. Cihazın sıcaklık hissedicisi Pt-100 olmalıdır. 

4.25. Kapıda ısıya dayanıklı, içerisini gözetlemeye imkan veren ve ısı yalıtımı sağlayan 3 kat temperli cam 

olmalıdır. 

4.26. Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı manyetik conta ile sağlanmalıdır. 

4.27. Cihazın yan tarafında bir kalibrasyon kanalı olmalıdır. 
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4.28. Cihazda hücrenin üst kısmında bir sirkülasyon fanı olmalı, kapının açıldığı durumlarda sirkülasyon 

fanı otomatik olarak durmalıdır.  

4.29. Cihazda defrost sistemi olmalıdır. 

4.30. Cihazda kullanılan röleler ana karttan bağımsız ve elektronik tipte (SSR) olmalıdır. 

4.31. Cihazda ısıtma için gaz genleşmeli emniyet termostatı olmalıdır. 

4.32. Cihazda soğutucu akışkan basınç emniyeti için otomatik reset basınç anahtarı olmalıdır. 

4.33. Soğutma sisteminde kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC içermemelidir. 

4.34. 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. 

 

5. Test Kabini Teknik Şartnamesi 

5.1.Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak özellikte ve tekerlekli dik tipte olmalıdır. 

5.2.Cihazın iç hacmi en az 250 litre olmalıdır. 

5.3.Cihaz ısıtma, soğutma ve nem gerektiren testler için kullanılacak ısıtma PID kontrollü, soğutma ve 

nemlendirme ise oransal kontrollü sistem ile sağlanmalıdır. 

5.4.Cihazın sıcaklığı -10 °C ila en az +60 °C arasında ayarlanabilir olmalıdır. 

5.5.Nemli çalışmalarda, sıcaklık 10C ile 60C sıcaklık aralığı seçilerek %20 ila %95 Rh nem değerleri 

arasında istenilen değere ayarlanabilir olmalıdır. 

5.6.Cihazda sıcaklık, zaman, nem, ışık, program ve diğer fonksiyonları ayarlamaya yarayan digital göstergeli 

ekranı olmalıdır. 

5.7.Cihazın iç sıcaklığı digital göstergeden hassasiyeti 0.1°C ayarlanabilir ve okunabilir olmalıdır, nem ayar 

ve okuma hassasiyeti ise %1 Rh veya daha az olmalıdır. 

5.8.Cihaz istenilen sıcaklık ve nem değerlerine programlandıktan sonra çalışma halinde iken hücre sıcaklığı 

alarm limitleri; set edilen sıcaklık değeri ±2 ºC ile ±10ºC arasında, nem alarm limitleri ise set edilen nem 

değeri ±%5 ile ±%20 dışına taşmış ise görsel ve sesli olarak ikaz etmelidir. 

5.9.Cihazda elektrik kesintisinden etkilenme ve etkilenmeme seçenekleri olmalıdır. 

5.10. Cihazda start ile süre sayma ve sete ulaştığında süre sayma seçenekleri olmalıdır. 

5.11. Cihazda en az 10 adet program hafızası olmalıdır. Bu programlar birden fazla stepli olarak 

ayarlanabilir özellikte olmalıdır. 

5.12. Cihazda çalışma zaman aralığı her step için 0 ile 999 saat 59 dakika arasında ayarlanabilmelidir, 

istenir ise ayarlanan sıcaklık değerinde süresiz de çalışabilmelidir. 

5.13. Cihazda gerçek zaman saati bulunmalıdır. 

5.14. Cihazın kapısı üzerinde bulunan lambalardan oluşan aydınlatma sistemi 24 saatlik zaman dilimi 

içerisinde 1’er dakikalık aralıklarla gerçek zamana göre ayarlanabilir olmalı ve mikroişlemci kontrol 

sistemine sahip olmalıdır ve bir buton ile kumanda edilebilmelidir. 

5.15. Bütün lambalar açık konumda iken hücre içinde ölçülen ışık şiddeti en az 12.000lüx olmalıdır.    

5.16. İç hacim paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. 

5.17. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı veya paslanmaz 

çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

5.18. Cihaz içerisinde hava sirkülasyonu ve homojen sıcaklık dağılımını sağlayan en az bir fan 

bulunmalıdır. 

5.19. Cihazın kullanılır hacmi içerisinde yüksekliği 20 mm kademelerle ayarlanabilen hava sirkülasyonunu 

engellemeyen paslanmaz çelik malzemeden yapılmış toplam 5 adet tel raf olmalıdır. 

5.20. Cihazda ısıtma için ayarlanabilir emniyet termostatı bulunmalıdır. 

5.21. Cihazda nem kontrolü 4-20 mA nem sensöründen yapılmalıdır. 

5.22. Cihazda en az 32 Kbyte kalıcı hafıza olmalıdır. 

5.23. Cihazda istendiğinde RS 232 bilgisayar bağlantısı eklenebilme imkanı olmalıdır. 

5.24. Cihazda yazıcı bağlantısı için konektör olmalıdır. 
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5.25. Printer yazdırma aralıkları ayarlanabilir olmalıdır. 

5.26. Cihaz üzerinde otomatik su besleme ünitesi olmalıdır. 

5.27. Cihazda kullanılan tüm röleler pano tipi SSR olmalıdır. 

5.28. Soğutma sisteminde kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC içermemelidir. 

5.29. Cihazın iç sıcaklığını ve nem değerini gösterir kalibrasyonu Türkak onaylı kalibrasyon firması 

tarafından yapılmış digital göstergeli ve problu harici bir termometre/nem ölçer cihaz içerisine/üzerine 

yerleştirilmelidir. 

5.30. 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. 

 

 

6. Vakum Konsantratör Teknik Şartnamesi 

6.1.Cihaz kompakt tasarımlı, laboratuar tezgahı üzerinde fazla yer kaplamayacak bir tasarıma sahip 

olmalıdır. 

6.2.Cihaz su ve etanol çözeltilerindeki DNA’nın hızlı bir şekilde konsantre edilmesini sağlamalıdır. 

6.3.Cihaz ısıtmalı santrifüj ve bakım gerektirmeyen yağsız tip vakum pompasından oluşmalıdır. 

6.4.Cihazın örnek kurutma hızı düşük – orta – yüksek olarak seçilebilmelidir. 

6.5.Cihazın kontrol panelinde kolay okunabilir dijital zaman göstergesi olmalıdır.  

6.6.Cihazın üst kapağı plexiglass veya cam olmalıdır. 

6.7.Cihazın zamanlayıcısı 5 dakika ile 9 saat 55 dakika arasında ayarlanabilmelidir. 

6.8.Cihazın sürekli çalışma modu olmalıdır. 

6.9.Cihazın ısıtma ve çalışma zamanları birbirinden bağımsız olarak programlanabilmelidir. 

6.10. Cihazın çalışma modu otomatik veya manuel olarak seçilebilmelidir. 

6.11. Cihazın kabini teflon kaplı alüminyumdan veya paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

6.12. Cihaz farklı rotorlarla kullanılabilmelidir ve cihazın üzerinde 1 adet en az 36 adet 1.5/2.0 ml 

mikrosantrifuj tüpü çevirebilen rotoru olmalıdır.  

6.13. Cihazdaki vakum pompası dakikada en az 30 litre hava tahliye edebilmelidir. 

6.14. Cihazın vakum pompası en az 7 torr/9 mbar seviyesinde vakum sağlayabilmelidir. 

 

7. Soğutmalı Sirkülatör Teknik Şartnamesi 

7.1.Cihazın hacmi en az 7 litre olmalıdır. 

7.2.Tank malzemesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 

7.3.Sıcaklık -20°C ve en az +130°C arasında ayarlanabilmelidir.  

7.4.Sıcaklık kararlılığı ±0.07°C olmalıdır. 

7.5.Sirkülasyon basınç/vakum pompası ile sağlanmalıdır. 

7.6.Cihazın ısıtma kapasitesi en az 1,1 Kw olmalıdır. 

7.7.Cihazın kontrol ünitesi banyodan bağımsız ve üst kısımda yerleşik olmalıdır. 

7.8.Maksimum basınç 0.10 bar değerinde olmalıdır. 

7.9.Maksimum akış oranı en az 10 Litre/dakika olmalıdır.  

7.10. Cihazda digital ekran olmalıdır. Set edilen sıcaklık bu ekrandan görülebilmelidir. 

7.11. Tek noktadan kalibrasyon özelliği olmalıdır. 

7.12. Düşük ve yüksek sıcaklık alarmı olmalıdır. 

7.13. DIN 12876-1 güvenlik normlarını yanıcı sıvılar için karşılayabilmelidir. 

7.14. Cihazla birlikte en az 3 litre antifreeze solüsyonu verilmelidir (her cihaz için ayrı ayrı). 

7.15. Cihazla birlikte en az 5 metre bağlantı için silikon çıkış çapında hortum verilmelidir (her cihaz için 

ayrı ayrı). 
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8. Homojenizatör Teknik Şartnamesi 

8.1.Cihaz 1 ml’den 1500 ml’ye kadar olan numuneleri homojenize edebilmelidir. 

8.2.Cihaz digital göstergeli olmalıdır.  

8.3.Cihaz istenildiğinde elde, istenildiğinde kendine özel bir stand üzerinde sabit olarak kullanılabilmelidir. 

8.4.Cihaz en az 5000 mPas viskozite kadar çalışabilmelidir.  

8.5.Cihaz ile kullanılan şaftlar çeşitli metodlarla sterilize edilebilmelidir. 

8.6.Cihazın gücü giriş en az 500 watt, çıkış en az 300 watt olmalıdır. 

8.7.Cihazın dönüş hızı 3.000 ila en az 25,000 rpm aralığında ayarlanabilir olmalıdır. 

8.8.Cihazın hız aralığı kademeli ayarlanabilir özellikte olmalıdır.  

8.9.Cihazda ayarlanan hız digital  göstergeden izlenebilmelidir. 

8.10. Cihazın boş halde hızı maximum 75 bB olmalıdır. 

8.11. Motor kontrolünü elektronik olarak yapmalıdır. 

8.12. Cihazın şaftı rotor-stator tekniği ile çalışmalıdır. 

8.13. Cihaz; standı, şaft tutucusu, güç kaynağı ve çalışma aralığı 10-1,500 ml, stator çapı 19 mm rotor çapı 

12,7 mm, maksimum daldırma derinliği 170 mm olan 1 adet paslanmaz çelik şaftı ile birlikte 

vermelidir. 

8.14. Cihaz, çalışma aralığı 10-100 ml, stator çapı 10 mm rotor çapı 7,5 mm, maksimum daldırma derinliği 

70 mm olan 1 adet paslanmaz çelik şaftı ile birlikte vermelidir. 

8.15. Cihaz aşırı yüklenmelerde motoru korumak için Overload Protection özelliğinde olmalıdır. Bu 

sayede cihazın motorunun ömrü uzun tutulmalıdır. 

 

9. Roller Teknik Şartnamesi 

9.1.Cihazın maksimum taşıma ağırlığı ataçmanları ile  en az 2 kg olmalıdır.  

9.2.Cihaz dijital göstergeli olmalıdır.  

9.3.Cihazın hızı 5 ila en az 80 devir/dakika arasında ayarlanabilmelidir. 

9.4.Cihazda 1 saniyeden en az 99 saatlik elektronik zaman saati olmalı, ayrıca sonsuz süreli olarak sürekli 

kullanıma uygun olmalıdır. 

9.5.Cihazın hız ve zaman ayarları digital göstergeden sürekli olarak izlenebilmelidir. 

9.6.Cihazın çalkalama hareketi rocking ve rolling şeklinde olmalıdır. 

9.7.Cihaz üzerinde karıştırma yapan en az 10 adet roller olmalıdır. 

9.8.Cihazda dönen roller çubuklarının uzunlukları en az 300 mm olmalıdır. 

9.9.Cihazda dönen roller çubuklarının çapları en az 30 mm olmalıdır. 

9.10. Çalkalama çapı yükseklik olarak en az 20 mm olmalıdır. 

 

10. Çoklu Manyetik Karıştırıcı Teknik Şartnamesi 

10.1. Cihaz karıştırma yeri 10’lu olmalı ve ısıtmasız karıştırma yapmalıdır.  

10.2. Cihazın karıştırabileceği her yer için kapasitesi maksimum 4 litre olmalıdır. 

10.3. Karıştırma yerlerinin bir birinden uzaklıkları en fazla 90 mm olmalıdır. 

10.4. Cihazın karıştırma hız aralığı 0 ila en az 1200 devir/dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır. 

10.5. Cihazın karıştırma paneli paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 

10.6. Cihazın motor gücü en az 35 Watt olmalıdır. 

 

11. Hibridizasyon Fırını ve UV Crosslinker Teknik Şartnamesi 

11.1. Cihaz nükleik asit hibridizasyonu, kısa dalga UV enerjiyi DNA ortamına bond etmek için uygun 

olmalıdır. 
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11.2. Cihaz masaüstü tipte olmalıdır. 

11.3. Cihaz UV Crosslinker ve hibridizasyon fırını ile kombine tek sistem olmalıdır. 

11.4. Cihaz mikroprosesür kontrollü olmalı ve rotary hareketi yapmalıdır. 

11.5. Sıcaklık kontrol aralığı ortam sıcaklığı ile en az +99 °C derece arası ayarlanabilir olmalıdır. 

11.6. Cihazın hız aralığı 10 ila en az 15 rpm arası ayarlanabilir olmalıdır. 

11.7. Cihaz geniş ekran dijital göstergeye sahip olmalıdır. 

11.8. Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten mamül olmalıdır. 

11.9. Cihaz farklı ölçülerdeki şişelerle kullanıma uygun olmalıdır. Şişe ölçüleri 35 x 150 mm, 35 x 300 ve 

70 x 300 mm olmalıdır. Şişe pozisyonları cihaz içerisinde ayarlanabilmelidir. 

11.10. Cihaz ayrıca rocker hareketi de yapabilmelidir. 

11.11. Cihaz 20 adet 35 x 150 mm’lik sıcaklığa dayanıklı ve conta kapaklı şişeleri, 10 adet 35 x 300 

mm’lik sıcaklığa dayanıklı ve conta kapaklı şişeleri ve 1 adet Rocker Plate ataçmanı ile birlikte 

verilmelidir. 

11.12. Cihaz geniş ön camlı kapağa sahip olmalı ve cihaza şişe yerleştirilmesi kolay olmalıdır. 

11.13. Crosslinker kendi kendine ayar için mikroprosesür kontrollü UV sensör feedback sistemli olmalıdır. 

11.14. Crosslinker’ da UV enerji uygulaması veya UV zaman uygulaması önceden set edilmiş veya 

kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmalıdır. Bu değerler en az 120.000 mikrojoule veya en az 5 dakika 

UV uygulaması olmalıdır. 

11.15. Crosslinker’ın maksimum UV enerji ayarlaması 999.900 mikrojoule/cm2 olmalıdır. 

11.16. Crosslinker kilitleme güvenlik sistemine sahip olmalıdır. 

11.17. Crosslinker geniş dijital ekrana sahip olmalıdır. Dijital ekrandan sürekli olarak kalan zaman ve UV 

enerji görülebilmelidir. 

11.18. Crosslinker dokunmatik tuş takımına sahip olmalıdır. 

11.19. Crosslinker UV bloklamalı pencereye sahip olmalıdır. 

11.20. Crosslinker içinde en az 5 adet 8 watt gücünde 254 nm dalga boyu veren UV lambası olmalıdır. 

11.21. Cihazla beraber radioaktif shield verilmelidir. 

 

12. Santrifüj Teknik Şartnamesi 

12.1. Cihaz mikroprosesür kontrollü olmalı, hastane ve araştırma laboratuvarlarında kullanılabilecek 

özellikte olmalıdır. 

12.2. Cihazın minimum yükleme kapasitesi 4x200 ml olmalıdır. 

12.3. Cihazın uygun rotorlarla minimum hızı 15.000 devir/dakika, minimum RCF değeri ise 21.382 

olmalıdır. 

12.4. Cihazda hız, zaman ve durma süresi gibi bütün parametreler, yavaşlama ve hızlanma zamanı tuşlar 

yardımıyla girilebilmeli ve ayarlanabilmelidir. 

12.5. Cihazın zaman ayarı 1-99 dakika arası olmalıdır. 

12.6. Cihaz zamandan bağımsız olarak sürekli olarak da çalıştırılabilmelidir. 

12.7. Cihazda 10 farklı program yapılabilir ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar çağrılabilir özellikte olmalıdır. 

12.8. Cihazın çember kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. 

12.9. Cihaz dijital göstergeli olmalı ve hız, kalan süre okunabilmelidir. 

12.10. Cihaz üzerinde impuls, start, stop olmak üzere 4 adet fonksiyon tuşu olmalıdır. 

12.11. Cihaz hıza ve tuşlarla girilecek olan r/mm değerine göre otomatik RCF değerini hesaplayabilmeli 

ve ekranda gösterebilmelidir. 

12.12. Cihaz üzerinde dengesizlik durumu, kapağın açık konumu ve rotorun dönmekte olduğunu gösteren 

uyarı lambaları olmalıdır. 

12.13. Cihaz kısa süreli 1 dakikadan az zaman süreli (short cycle) çalışmalar için özel tuşu olmalıdır. 

12.14. Cihazda rotorun durması için 9 basamaklı frenleme sistemi ve hızlanması için 9 basamaklı 

ivmelenme sistemi olmalıdır. Bu basamaklar ayarlanabilmelidir. 
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12.15. Cihaz içindeki rotor durduğu zaman kapak açılabilmelidir. 

12.16. Cihaz ile birlikte 1 adet en az 4.500 rpm’e çıkan sabit açılı rotor verilmelidir. Bu rotor ile birlikte en 

az 32 adet 15 ml ve en az 8 adet 50 ml falcon tüp çevirilebilen adaptörler verilmelidir.  

12.17. Cihaz ile birlikte 1 adet  en az 15.000 rpm’e çıkabilen sabit açılı ve kapaklı rotor verilmelidir. Bu 

rotor ile birlikte en az 24 adet 1,5 ml ve 2,0 ml eppendorf tüp çevirilebilen adaptörler verilmelidir.  

12.18. Cihazda her rotorun maksimum hızını otomatik olarak set eden rotor dedeksiyon sistemi olmalıdır. 

Bu sistem sayesinde cihaz konulan her rotoru otomatik olarak tanımalı ve rotorun dönebileceği 

maksimum hız üzerinde bir değer set edilmesi önlenmiş olmalıdır. 

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

 

13. Minispin Santrifüj Teknik Şartnamesi 

13.1. Cihazın kapasitesi en az 8 x 2,0 ml olmalıdır.   

13.2. Cihazın maksimum hızı en az 6000 rpm olmalıdır. 

13.3. Cihazda zamanlayıcı bulunmalıdır ve 99 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir. 

13.4. Cihaz üzerinde koruyucu kapak olmalıdır. 

13.5. Cihaz ile birlikte aşağıdaki rotor ve adaptör aksesuarları verilmelidir: 

13.6. 1 adet Rotor en az 8 x 1.5 / 2 ml tüp kapasitesi. 

13.7. 1 adet Rotor 4 x strip 8 x 0.2 ml tüp kapasitesi. 

13.8. Adaptör set 0.2 ml x en az 8 adet. 

13.9. Opsiyonel olarak adaptör set 0.5 ml x en az 8 adet. 

13.10. Opsiyonel olarak adaptör set 0.4 ml x en az 8 adet. 

13.11. Cihazın rotorları herhangi bir aksesuar gerektirmeden değiştirilmelidir. 

14. İletkenlik ve Çözünmüş Oksijen Ölçüm Cihazı Teknik Şartnamesi  

14.1. Cihaz masa üstü tipte olmalıdır. 

14.2. Cihaz ile ilgili problar alındığında pH, ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik, sıcaklık, TDS, tuzluluk, 

direnç, LBOD, florür, nitrat, sodyum, amonyak, klorür ve amonyum ölçümü yapabilmelidir. 

14.3. Cihaz çift kanallı olmalıdır. 

14.4. Cihaz üzerinde iletkenlik ölçer ve çözünmüş oksijen ölçer probları (toplam 2 prob) bulunmalıdır. 

14.5. Aynı anda cihaza iki elektrod takılabilmeli ve aynı anda iki değer ekranda görülebilmelidir. 

14.6. pH probu takıldığında cihazın pH aralığı 0 – 14, çözünürlüğü 0,1 / 0,01 / 0,001 aralığında seçilebilir 

ve doğruluğu ± 0,002 olmalıdır.  

14.7. Ayrıca düşük iyon içerikli sular için 0 – 14 aralığında ölçüm yapabilen istenildiğinde alınabilen özel 

bir probu olmalıdır. 

14.8. Cihazın ORP aralığı ±1200 mV ve çözünürlüğü 0,1 mV olmalıdır. 

14.9. Cihaz çözünmüş oksijeni EPA onaylı LDO optik sensör teknolojisine göre ölçüm yapabilen 

kalibrasyon gerektirmeyen optik oksijen probu ile ölçebilmelidir. 

14.10. Çözünmüş oksijen probu takıldığında cihazın çözünmüş oksijen aralığı 0,00 – 20,00 mg/l; %0 – 200 

doygunluk, çözünürlüğü 0,1 / 0,01 mg/l; % 0,1 doygunluk ve doğruluğu ölçüm aralığının ± %1’i 

geçmemelidir. 

14.11.  Cihazın otomatik hava basıncı kompenzasyonu olmalıdır. 

14.12. İletkenlik probu takıldığında cihaz iletkenlik aralığı olarak 0,01 µS/cm - 200 mS/cm, çözünürlük 

olarak 0,01 µS/cm (mak. 5 basamak) ve hassasiyet olarak ± % 0,5 değerlerine sahip olmalıdır. Cihazın 

sıcaklık kompanzasyonu şunlardan biri olarak seçilebilmelidir: lineer değil (DIN 38404 ve EN ISO 

7888’e uygunluk), lineer değil (NaCl), lineer sabit [nümerik değer] % / ºC, kompanzasyonsuz. 

14.13. Cihaz ilgili ISE’ler (iyon seçici elektrot) ve kimyasallar alındığında florür, nitrat, sodyum, amonyak, 

klorür ve amonyum ölçümü yapabilmelidir. Sodyum ölçüm aralığı 0,023 – 23.000 mg/l, nitrat ölçüm 
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aralığı 0,1 – 14.000 mg/l NO3-N, klorür ölçüm aralığı 0,1 – 35.500 mg/l, florür ölçüm aralığı 0,01 – 

19.000 mg/l, amonyak ölçüm aralığı 0,01 – 14.000 mg/l NH3-N, amonyum ölçüm aralığı 0,018 – 9.000 

mg/l olmalıdır. ISE hassasiyeti ±0,1 mV olmalıdır. 

14.14. İstenildiğinde alınan LBOD probunun ölçüm aralığı 0,05 – 20 mg/l, çözünürlüğü 0,01 mg/l, 

doğruluğu ±0,05 mg/l, tekrarlanabilirliği ±0,05 mg/l olmalıdır. 

14.15. Cihazın sıcaklık aralığı -10,0 ºC ila en az +110,0 ºC, çözünürlüğü 0,1 ºC ve hassasiyeti ± 0,3 ºC 

olmalıdır.  

14.16. Cihazın TDS (Toplam Çözünmüş Katı Madde) aralığı 0,0-50,0 g/L, çözünürlüğü maksimum 3 

basamak, hassasiyeti ölçüm aralığında ± 0,5 olmalıdır. 

14.17. Cihaz tuzluluk aralığı olarak 0 ila en az 42 g/kg, çözünürlük olarak 0,01 ppt’e kadar, hassasiyet olarak 

< 8 mg/L’de ± 0,1 mg/L değerlerine sahip olmalıdır. 

14.18. Cihaz direnç aralığı olarak 2,5 Ω cm ila en az 49 MΩ cm, çözünürlük olarak maksimum beş basamak, 

hassasiyet olarak ± %5 değerlerine sahip olmalıdır. 

14.19. Cihaz tüm probları otomatik olarak tanımalıdır. 

14.20. Cihaz otomatik tampon tanıma özelliğine sahip olmalıdır.  

14.21. İletkenlik için kalibrasyon noktaları Demal (1 D; 0.1 D; 0.01 D), Molar (0.1 M; 0.01 M; 0.001 M), 

NaCl (%0.01; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm); kullanıcı tanımlı (standart deniz suyu) şeklinde 

olmalıdır. 

14.22. Cihaz 4 noktalı pH, 1 noktalı iletkenlik, 1 noktalı oksijen ve 5 noktalı ISE kalibrasyonu 

yapabilmelidir. 

14.23. Cihaz okumaları otomatik yapabilmelidir. 

14.24. Okuma modu ölçüm değeri sabitlenerek okuma; sürekli okuma ve zaman aralığı girilerek bu 

aralıklarda otomatik ölçümden biri olarak seçilebilmelidir.  

14.25. Cihazın arayüzleri yazıcı için USB port, PC, tuştakımı ve USB hafıza çubuk şeklinde olmalıdır. USB 

flash bellek vasıtasıyla hafızasında depolanan 500 ölçüm bilgisi csv Excel formatında bilgisayara 

aktarılabilmelidir.  

14.26. Cihaz şifre korumalı olmalıdır. 

14.27. Cihaz üzerinde Türkçe menü özelliği olmalıdır. 

14.28. Veri yönetimi basit, ayrıntılı, toplam (GLP) olmalıdır. 

14.29. Veri hafızası 500 okumayı kaydedebilmeli, veriler manuel ya da otomatik olarak hafızaya 

alınabilmelidir. 

14.30. Arkadan aydınlatmalı ekrana sahip olmalı, gün ve zamanı ekranda göstermelidir. Ekranda ölçülen iki 

parametrenin sonucu aynı anda görünebilmelidir. 

14.31. Cihaz IP54 koruma sınıfına sahip olmalıdır. 

14.32. Cihaz 4 adet AA pil ile ve adaptörü vasıtasıyla elektrikle (250 V) de çalışmalıdır. 

14.33. Cihaz ile birlikte prob tutucu (en az 2 probu aynı anda tutabilmelidir), 1 metre kablolu iletkenlik 

probu, 1 metre kablolu optik çözünmüş oksijen elektrodu/probu, 1.000 µS/cm iletkenlik kalibrasyon 

çözeltisi, çözünmüş oksijen kalibrasyonu için gereken malzemeler (kit veya sölüsyon), 12 adet pil, 220 

V için adaptör, USB kablosu, 2 adet 16 GB USB bellek verilmelidir. 

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

 

15. Densitometre Teknik Şartnamesi 

15.1. Cihaz hücre konsantrasyonlarının (bakteri, küf, maya vb.) hücrelerin fermentasyon prosesi sırasında 

antibiyotiklere karşı gösterdikleri duyarlılığı görmek ve genel anlamda hücre konsantrasyonlarını ölçmek 

için kullanılmaya uygun olmalıdır. 

15.2. Cihaz 565 ±15 nm dalga boyunda ölçüm yapmalıdır. 

15.3.  Cihazın McFarland Birimi ölçüm aralığı 0,0 ile 15,0 arasında olmalıdır. 

15.4. Cihaz ölçüm hassasiyeti 0,01 McFarland olmalıdır. 

15.5. Cihaz doğruluğu ±3% olmalıdır. 
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15.6. Cihaz ölçüm süresi en fazla 2 saniye olmalıdır. 

15.7. Cihaz BaSO4 solüsyonları ile 2 – 6 noktalı kalibre edilebilmelidir. 

15.8. Cihazda standart 18 mm çaplı tüpler ve adaptör ile 16 mm çapındaki tüpler de kullanılabilmelidir. 

Uygun adaptör cihazla birlikte verilmelidir. 

15.9. Cihaz da sonuçlar dijital gösterge üzerinde görülebilmelidir. 

15.10. Cihaz 12 V DC adaptör ve/veya pil ile çalışmalıdır. Uygun adaptör ve piller cihaz ile birlikte 

verilmelidir. 

15.11. Cihazla birlikte farklı McFarland değerlerine cihazın kalibrasyonu için uygun kiti ve kalibrasyon 

prosedürünü içeren talimat verilmelidir. 

 

16. Hava Temizleyici Teknik Şartnamesi 

16.1. Cihaz biyomedikal laboratuvarlar, araştırma laboratuvarları, cerrahi odalar, hasta bekleme odaları, 

veteriner muayehaneleri, gıda üretim tesisleri gibi yerlerde havanın UV ışınları ile grip ve benzeri hava 

yoluyla bulaşan virüslerin temizlenmesi amacıyla kullanılabilmelidir. 

16.2.  Cihaz taşınabilir tipte olmalı ancak esas olarak duvara monte edilerek çalıştırılmalıdır. 

16.3. Cihazın hava sirkülasyonu yapan fanı en az 14 m3 hava/saat gücünde olmalıdır. 

16.4. Cihazın bakteri gideren 30mW’lık UV ozonsuz lambası bulunmalıdır, lamba 440,5 CFU/m3 bakteriyi 

24 saat’te en fazla 173 CFU/m3 ve 48 saat’te en fazla 98 CFU/m3’e düşürmelidir. 

16.5. Cihazda en az 2 adet 25W güçte UV lamba bulunmalıdır. Cihaz lambası kapalı kasa içinde bulunmalı,  

UV ışının çıplak gözle teması önlenmiş olmalıdır. 

16.6. Cihaz zamanlaması 1dk-24 saat olarak dijital ayarlanabilmelidir ve sürekli çalışma modu olmalıdır. 

16.7. Cihaz ağırlığı en fazla 4 kg olmalıdır. 

16.8. Cihaz montajı yapılarak çalışır durumda teslim edilmelidir. 

 

17. Termal Çalkalayıcı Teknik Şartnamesi 

17.1. Çalkalayıcı DNA analizleri, lipid ekstraksiyonu vb hücre üzeri analizler için kullanılmaya uygun 

olmalıdır. 

17.2. Cihaz inkübasyon ve çalkalama fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeli her iki işlem aynı anda 

veya yalnız inkübasyon, yalnız çalkalama olarak tek tek de uygulanabilmelidir. 

17.3 Cihazda değişik tüp kapasiteleri için değiştirilebilir ısıtıcı bloklar kullanılabilmelidir. 

17.4. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır. 

17.5. Cihaz ısıtma aralığı oda sıcaklığı +4 ile en az +100 °C derece arasında ayarlanabilir olmalıdır. 

17.6. Cihaz sıcaklık ayar hassasiyeti en fazla 0,1 °C olmalıdır. 

17.7. Isıtıcı blok üzerindeki sıcaklık doğruluğu 0,1 °C olmalıdır. 

17.8. Cihaz en az 2 mm’lik yatay bir eksende dairesel çalkalama yapmalıdır. 

17.9. Cihaz çalkalama hızı 250 ile en az 1400 devir/dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır ve hız ayarı en 

fazla 10 devir/dakika’lık aralıklarla ayarlanabilmelidir. 

17.10. Cihazın devir ve süre gösteren çift satır digital göstergesi olmalıdır. 

17.11. Cihazın 1 dakika ile en az 96 saat arasında 1’er dakikalık aralıklarla ayarlanabilen dahili zamanlayıcısı 

olmalıdır. 

17.12. Cihazla; 

 24 adet 1.5 ml’lik tüp kapasiteli blok 

 96 adet 0.2 ml’lik mikroplate taşıyıcı blok 

 24 adet 2 ml’lik tüp kapasiteli blok verilmelidir. 

17.13. Cihaz gerekiyorsa 12V DC alçak gerilim adaptör ile birlikte verilmelidir. 
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18.Mikroplaka Yıkayıcı Teknik Şartnamesi 

18.1. Cihaz masa üstü tipte, ELISA mikroplakalarını yıkamak için uygun olmalıdır. 

18.2.Cihaz 48 ve 96 kuyucuklu düz, yuvarlak, U ve V tabanlı mikroplakaları yıkayabilmalidir. Cihaz ayrıca 

stripleri yıkayabilmelidir. 

18.3.Cihaz aşağıdaki çalışma modlarına sahip olmalıdır; 

a. Yıkama 

b. Çalkalama 

c. Yıkama ve çalkalama 

18.4.Cihaz aynı anda 8 veya 12 kuyucuğu yıkayabilmelidir. Cihaz ile birlikte 8-kanallı ve 12-kanallı yıkama 

manifoldlarının her ikisi de verilmelidir. 

18.5.Cihazın yıkama sayısı 1 ile 99 arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. 

18.6.Cihazın yıkama hattı sayısı 1 ile 12 arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. Bu sayede, kullanıcı 

bir mikroplakanın sahip olduğu kolonların tamamını veya bu kolonlardan sadece istediklerini 

yıkayabilmelidir.  

18.7.Cihaz yıkama sonrasında en fazla 0.7 µl/ kuyucuk kalıntı sıvı bırakmalıdır.  

18.8.Cihazın dağıtım (İng. dispense) üniformitesi CV< %1.5 olmalıdır.  

18.9.Cihazın dağıtım pozisyonu üst, alt, sol, sağ, ve merkez messafe için 0.1 mm veya 0.2 mm adımlarla 

kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. 

18.10. Cihazın sıvı dağıtım hacmi 50 µl’lik adımlarla 50-950 µl arasında kullanıcı tarafından 

ayarlanabilmelidir. Cihazın sıvı dağıtım hacmi aralığı opsiyonel olarak 0-6000 µl olabilmelidir ve 25 

µl’lik adımlarla ayarlanabilmelidir. 

18.11. Cihaz 3 adet dağıtım kanalına (Solüsyon A, Solüsyon B, Distile Su) sahip olmalıdır. 

18.12. Cihazın yıkama ve çalkalama süresi 0-999 saniye arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. 

18.13. Cihazın aspirayon süresi 0.1-9.9 saniye arasında 0.1 saniye adımlarla ayarlanabilmelidir. 

18.14. Cihaz her kuyucuk için 2 farklı noktadan aspirasyon yapabilmelidir. 

18.15. Cihazın en az 50 kullanıcı programını hafızasında saklamayabilmelidir. 

18.16. Cihazın yıkamayı duraklatma (İng. pause) ve sonlandırma özellikleri olmalıdır. 

18.17. Cihazın atık şişesi için doluluk alarmı özelliği olmalıdır. Bu sayede, atık şişesinde meydana 

gelebilecek olan istenmeyen bir taşma engellenebilmelidir. 

18.18. Cihazın her açılışta ve kapanışta otomatik durulama (İng. rinse) yapma özelliği olmalıdır. Bu sayede, 

yıkama işlemleri sonrasındaki kalıntıların hortumlar içerisinde kalma riski azaltılmalı ve cihaz kapalı 

durumda iken bu kalıntıların hortumların içerisinde kuruyarak bakteri tutması engellenmelidir. 

18.19. Cihaz digital ekrana sahip olmalıdır. 

18.20. Cihazla birlikte yıkama kapları ve atık kapları birlikte verilmelidir. 

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

 

19.Vorteks Parçalayıcı Teknik Şartnamesi 

19.1.Cihaz hem dokunmatik hareketle hem de normal hız ayarlaması ile çalıştırılabilmelidir. 

19.2.Cihaz sürekli kullanıma uygun olmalıdır. 

19.3.Cihazın dijital ekranı olmalıdır. Bu ekrandan aynı ayda zaman ve devir hızı görülebilmelidir. 

19.4.Cihazda hız ayarı 500 ila en az 2500 devir/ dakika aralığında yapılabilmelidir. 

19.5.Cihazın ağırlığı en az 5 kg olmalıdır. 

19.6.Cihazın çalkalama hareketi en az 4,9 mm ile dairesel olmalıdır. 

19.7.Cihaz standart ataçmanı ve 76 mm ile birlikte teslim edilmelidir. 

19.8.Cihazla birlikte pulsing özellikli en az 12 adet 1,5/2ml tüpler ile çalışmaya uygun başlık verilmelidir. 
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20. Rocking Çalkalamalı İnkübatör Teknik Şartnamesi 

20.1.Cihazın çalkalama hızı 1 ile en az 50 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır. 

20.2.Cihazın rocking çalkalama özelliği 0 ila en az 15° arasında olmalıdır. 

20.3.Cihaz ile beraber dimpled mat en az 254x191mm boyunda verilmelidir. 

20.4.Cihazın çalkalama kontrolü dijital göstergeli olmalıdır. 

20.5.Cihazın inkübasyon sıcaklığı oda sıcaklığının 5 derece üzeri ile 65 °C arasında ayarlanabilir olmalıdır. 

20.6.Cihazın LED ekranında; sıcaklık, hız, eğim açısı ve zaman aynı anda görülebilmelidir. 

20.7.Zaman ayarı 1saniye ile en az 160 saat arasında ayarlanabilmeli ve sesli uyarı özelliği olmalıdır. 

20.8.Cihazın ağırlığı en az 9,5kg olmalıdır. 

20.9.Cihazın platformunun ölçüleri en az 254x191 mm olmalıdır. 

20.10. Cihazın maksimum yükleme kapasitesi en az 4,5 kg olmalıdır. 

20.11. Cihaz 0-40 °C arasında ve % 80 bağıl nem ortamlarında çalışabilmelidir. 

20.12. Cihaz soğuk oda, kuluçka ve CO2 ortamlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 

20.13. İnkübasyon kısmının polikarbonat malzemeden mamül kapağı olmalıdır. 

20.14. Cihazın sıcaklık ayarı 1 °C aralıklarla ayarlanabilmelidir. 

 

21. Mikroplaka İnkübatörü Teknik Şartnamesi 

21.1.Cihazın çalkalama hızı 250 ile en az 900 rpm arasında ve orbital özellikte olmalıdır. 

21.2.Cihazın mikroplaka çalkalama özelliği olmalıdır.  

21.3.Cihaz ile beraber 4 adet mikroplakayı yan yana çalkalayacak tutucu platform aksesuarı verilmelidir. 

21.4.Cihazın çalkalama kontrolü dijital olacaktır.  

21.5.Orbital çalkalama genişliği en az 2 mm olmalıdır. 

21.6.Cihazın inkübasyon sıcaklığı oda sıcaklığının 5 derece üzeri ile en az +60 °C arasında olmalıdır. 

21.7.Cihazın digital göstergeli ekranında; sıcaklık, hız ve zaman aynı anda görülebilmelidir. 

21.8.Cihazın zaman ayarı 1 dakika ile en az 96 saat arasında ayarlanabilmelidir. 

21.9.Cihazın ağırlığı en az 8.8 kg olmalıdır.  

21.10. Cihazın maksimum yükleme kapasitesi en az 4 adet mikroplaka olmalıdır. 

21.11. Cihaz 0-40 °C arasında ve % 80 bağıl nem ortamlarında çalışabilmelidir. 

21.12. Cihaz soğuk oda, kuluçka ve CO2 ortamlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 

21.13. İnkübasyon kısmının polikarbonat veya metal esaslı sıcaklık izolasyonu sağlayan kapağı olmalıdır. 

21.14. Cihazın sıcaklık ayarı en fazla 1 °C aralıklarla ayarlanabilmelidir. 

 

22. UV Ozon Temizleme Cihazı Teknik Şartnamesi 

22.1.Cihaz, düşük maliyetle daha iyi ince film kalitesini elde etmek için her türlü kristal altlığı temizlemek 

için kullanılan kompakt Ultraviyole (UV) bir ozon temizleyicisi olmalıdır. Ayrıca, foto rezistansı 

çıkarmak ve yüzey ıslatılabilirliğini arttırmak, SEM ve TEM numunelerini temizlemek, UV polimer 

aktivasyonu, montajı gibi uygulamalar için uygun olmalıdır. 

22.2.Cihaz, yüksek adhezyon özelliğine sahip 12  mm x 20 mm ölçülerindeki altın kaplama MP-SPR 

sensörleri ile uygun çalışmalıdır. 

22.3.UV-Ozon Temizleyicisi, yoğun olmayan 185 nm ve 254 nm UV ışığını kullanarak asidik olmayan, 

kuru, tahribatsız atomik temizleme ve organik kirleticilerin giderilmesi için uygun olmalıdır. 

22.4.Katı metal çift dalga cıva lambası olmalıdır. 

22.5.UV lamba gücü: 55W Max olmalıdır. 

22.6.Dalga uzunluğu: 254 nm ve 185 nm olmalıdır. 

22.7.UV Lamba ömrü en az 2500 saat olmalıdır. 

22.8.UV ışık kapsama alanı en az 100x100mm (4 inç x4 ") olmalıdır. 
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23. UV Kabin Teknik Şartnamesi 

23.1.Cihaz araştırma laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır. 

23.2.Cihaz kimyasallardan, ısıdan gelebilecek zararlardan ve darbelerde korunmak amacı ile plastik 

koruyucu içinde olmalıdır. 

23.3.Cihazın tüpleri en az 6 Watt gücünde olmalıdır. 

23.4.Cihazın dalga boyu aralığı 254/365 nm olmak üzere çift dalga boylu olmalıdır. 

23.5.Cihazın nominal intensitisi 1300/350 mikroW/cm2 olmalıdır. 

23.6.Cihaz 1 adet kabini ile birlikte verilmelidir.  

23.7.Kabinde UV lambayı takmak ve gözlemek için yer olmalıdır. 

 

24. Vakum Pompası-1 Teknik Şartnamesi  

24.1.Vakum pompası çift kafalı olmalıdır. Hem kompresör hem de vakum pompası olarak 

kullanılabilmelidir. 

24.2.Cihaz filtrasyon ve vakum etüv cihazında kullanıma uygun olmalıdır. 

24.3.Buhar üreten numunelerle çalışmaya uygun, kimyasal korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 

24.4.Maksimum taşıması en az 20 litre/dakika olmalıdır.  

24.5.Bakım gerektirmeyen, diyaframlı tip olmalı ve % 100 yağsız çalışma yapmalıdır.  

24.6.Pompa kafası PTFE (teflon) malzemeden, diyafram ise PTFE kaplı malzemeden mamul olmalıdır. 

24.7.Gaz kaçırmaz tip olmalıdır. Çalışırken gaz kaçağı en fazla 6x10-3 mbarx l/sec olmalıdır.  

24.8.Çalışma vakumu 8 mbar (absolut), çalışma basıncı 1 bar olmalıdır. 

24.9.Motor 220 Volt/50hz ile çalışmalı, en az 120 Watt gücünde ve 0.7 amper çalışma akımına sahip 

olmalıdır. 

24.10. Motor IP 44 motor koruma sistemine sahip olmalıdır. 

 

25. Vakum Pompası-2 Teknik Şartnamesi 

25.1.Vakum pompası diyafram tipi olmalı, herhangi bir şekilde yağa ihtiyaç duymamalıdır. 

25.2.Cihaz pompasının başlığı teflon, diyaframı teflon kaplama olmalıdır. 

25.3.Kimyasallara ve asit buharına karşı dirençli olmalıdır. 

25.4.Cihazın akış hızı en az 16,7 litre/dakika olmalıdır. 

25.5.Cihazın maksimum vakumu 75mbar olmalıdır. 

25.6.Laboratuar ortamında gereksiz ve aşırı sese neden olmamalıdır. 45dB den az olmalıdır. 

25.7.Cihaz +5°C ile +40°C ortam sıcaklığında  çalışmalıdır. 

25.8.Cihaz IP 42 korumalı olmalıdır. 

25.9.Cihazın gücü 200 W olmalıdır. 

25.10. Cihazın çalışma akımı 0.6 A olmalıdır. 

25.11. Cihazın ağırlığı 2,7 kg olmalıdır. 

 

26. 8 Kanallı Peristaltik Pompa Teknik Şartnamesi 

26.1.Peristaltik pompalar, biyoanaliz, elektroforez, kromatografi ve pH kontrolü de dahil olmak üzere çoğu 

pompa uygulamasına etkili bir şekilde hizmet vermek için akış kontrolünün ve geniş akış aralığının 

hassasiyetiyle çok kanallı pompalama sağlamalıdır. 

26.2.Kaset tasarımı hızlı hortum değiştirme kolaylığı sağlamalıdır. 

26.3.Yedi dilde programlanabilme özelliği olmalıdır. 

26.4.Üç çalışma modu ile Akış, Zamanlı Akış ve Programlanabilir Döngü Dağıtımı özelliğinde olmalıdır. 

26.5.Pompa hızının veya maksimum hızın yüzdesi veya dağıtım döngüsü sayısının dijital gösterimi dijital 

olarak takip edilebilmelidir. 
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26.6.Cihaz 8 kanallı olmalıdır. Kasetleri ile birlikte gelmelidir. 

26.7.Akış hızı 0,002-100ml/dk aralığında ayarlanabilmelidir. 

26.8.Hız kontrolü dijital olarak ayarlanabilmelidir. 

26.9.Cihaz IP31 koruma sınıfında olmalıdır. 

26.10. Cihaz ABS sınıfı malzeme ile kaplı olmalıdır. 

26.11. Cihazın gürültü seviyesi 70dbA’dan az olmalıdır. 

26.12. Çalışma hızı 4 ila en az 400UpM arasında ayarlanabilmelidir. 

26.13. Cihaz 0-40 °C sıcaklık aralığında sorunsuz çalışmalıdır. 

 

27. 12 Kanallı Peristaltik Pompa Teknik Şartnamesi 

27.1.Peristaltik pompalar, biyoanaliz, elektroforez, kromatografi ve pH kontrolü de dahil olmak üzere çoğu 

pompa uygulamasına etkili bir şekilde hizmet vermek için akış kontrolünün ve geniş akış aralığının 

hassasiyetiyle çok kanallı pompalama sağlamalıdır. 

27.2.Kaset tasarımı hızlı hortum değiştirme kolaylığı sağlamalıdır. 

27.3.Yedi dilde programlanabilme özelliği olmalıdır. 

27.4.Üç çalışma modu ile Akış, Zamanlı Akış ve Programlanabilir Döngü Dağıtımı özelliğinde olmalıdır. 

27.5.Pompa hızının veya maksimum hızın yüzdesi veya dağıtım döngüsü sayısının dijital gösterimi dijital 

olarak takip edilebilmelidir. 

27.6.Cihaz 12 kanallı olmalıdır. Kasetleri ile birlikte gelmelidir. 

27.7.Akış hızı 0,002 ila en az 14ml/dk aralığında ayarlanabilmelidir. 

27.8.Hız kontrolü dijital olarak ayarlanabilmelidir. 

27.9.Cihaz IP31 koruma sınıfında olmalıdır. 

27.10. Cihaz ABS sınıfı malzeme ile kaplı olmalıdır. 

27.11. Cihazın gürültü seviyesi 70dbA’dan az olmalıdır. 

27.12. Çalışma hızı 4 ila en az 400UpM arasında ayarlanabilmelidir. 

27.13. Cihaz 0-40 °C Sıcaklık aralığında sorunsuz çalışmalıdır. 

 

28. Nano Floresan Florimetre Teknik Şartnamesi 

28.1.Cihaz florometrik olarak DNA, RNA, RNA sağlamlık/kalite, protein miktarlarını hassas bir şekilde 

ölçebilmelidir. 

28.2.Cihaz ile birlikte kullanılacak floresan boyalar, örneğin içerisindeki kirliliklerden etkilenmeden sadece 

hedef moleküllere bağlanarak doğru bir ölçüm yapılmasına olanak sağlamalıdır. Böylece UV absorbans 

çalışmalarında karşılaşılan ölçüm hatalarını engellemelidir. 

28.3.Cihaz güçlü çift çekirdekli işlemcisi sayesinde DNA, RNA, Protein ölçümlerini örnek başına 5 saniyeden 

kısa sürede yapabilmelidir. 

28.4.Cihaz minimum 1 µl örnek ile çalışabilmeli, istenir ise 1-20 µl arasında da çalışabilmelidir. 

28.5.Cihaza kullanılan örnek miktarı girildiğinde otomatik olarak dilüsyona göre konsantrasyon hesabını 

kendisi yapmalıdır. 

28.6.Cihaz 1.000 örneğin sonuçlarını hafızasında saklayabilmelidir. 

28.7.Cihaz büyük en az 5.7 inch renkli dokunmatik ekranı sayesinde kolay kullanılabilir olmalıdır. 

28.8.Cihazın ölçüm dinamik aralığı log 5 olmalıdır. 

28.9.Cihazın hassasiyeti çift sarmallı DNA için 0.5 ng/ml (%10 CV) olmalıdır. 

28.10. Cihaz ölçüm sınırları dışına çıkıldığında kullanıcı yazılı olarak uyarabilmelidir. 

28.11. Cihazdan veriler USB bellek ve kablo aracılığı ile alınabilmelidir. 

28.12. Cihazın miRNA ve protein ölçümleri için valide kitleri olmalıdır. 

28.13. Cihaz ile beraber 64 Gb hafızalı USB bellek ücretsiz olarak verilmelidir. 

28.14. Cihazda ışık kaynağı olarak mavi (470 nm max.) ve kırmızı (635 nm max.) LED olmalıdır. 

28.15. Cihazın eksitasyon filtreleri; mavi 430-495 nm, kırmızı 600-645 nm olmalıdır. 
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28.16. Cihazın emisyon filtreleri; yeşil 510-580 nm, kırmızı 665-720 nm olmalıdır. 

28.17. Cihaz 300-1.000 nm aralığında ölçüm yapabilen fotodiyot detektöre sahip olmalıdır. 

28.18. Cihaz ile Protein Assay Kit (toplam 1100 assay için), 1X dsDNA HS Assay Kit (toplam 1100 assay 

için), ssDNA Assay Kit (200 assay için), dsDNA BR Assay Kit (600 assay için), Assay Tubes (1500 

adet), RNA IQ Assay Kit (75 assays için), RNA HS Assay Kit (100 assays için), RNA XR Assay Kit ( 

100 assays için) verilmelidir. 

 

29. Sıcak Hava Tabancası Teknik Şartnamesi 

29.1.Laboratuvar çalışmalarında, boya ve verniklerin kaldırılmasında, lehimleme ve sabitleme işlerinde 

kullanılan en az 1.600 Watt'lık çok yönlü kullanıma uygun olmalıdır. 

29.2.Cihaz üzerinde termostat bulunmalıdır. 

29.3.Isıtma elemanının aşırı zorlanmasında kendiliğinden kapatma özelliği olmalıdır. 

29.4.En az 2 kademeli sıcaklık ve hava miktarı ayarlaması olmalıdır. 

29.5.Sabit kullanım için bırakma yüzeyi olmalıdır. 

29.6.Emniyetli çalışma için kapalı tutamak özelliği olmalıdır. 

29.7.Giriş gücü en az 1.600W olmalıdır. 

29.8.Sıcaklık, 300 / 500 °C olarak seçilebilmelidir. 

29.9.Hava akımı 240 / 450 lt/dak olmalıdır. 

29.10. Ağırlığı 0,75kg dan fazla olmamalıdır. 

 

30. Çoklu Mikroplaka Çalkalayıcı Teknik Şartnamesi 

30.1.Cihazın çalkalama hızı 100 ile en az 900 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.  

30.2.Cihaz ile beraber 4 adet mikroplakayı yan yana çalkalayacak tutucu platform aksesuarı verilmelidir. 

30.3.Cihazın çalkalama kontrolü dijital olmalıdır. 

30.4.Orbital çalkalama genişliği en az 3mm olmalıdır. 

30.5.Cihazın LED ekranında; hız ve zaman aynı anda görülebilmelidir. 

30.6.Zaman ayarı 1saniye ile en az 160 saat arasında ayarlanabilmeli ve sesli uyarı özelliği olmalıdır. 

30.7.Cihazın ağırlığı en az 10 kg olmalıdır.  

30.8.Cihazın maksimum yükleme en az 4 adet mikroplaka olmalıdır. 

30.9.Cihaz 0-80 °C arasında ve % 80 bağıl nem ortamlarında çalışabilmelidir. 

30.10. Cihaz soğuk oda, kuluçka ve CO2 ortamlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 

 

31. Çok Fonksiyonlu Rotatör Teknik Şartnamesi 

31.1. Cihaz özellikle kanın koagülasyonunun önlenmesi gibi genel olarak tüp içindeki biyolojik 

sıvıların ekstraksiyonu, difüzyonu ve diyalizi için kullanılmaya uygun olmalıdır. 

31.2. Cihaz 3 farlı fonksiyonda çalışabilmelidir: 

a. Normal rotasyon (360 derece) 

b. İki taraflı rotasyonda aşağı – yukarı ve tekrar yukarı – aşağı şeklinde tekrarlanan maksimum çeyrek 

turdan (15-90 derece) oluşan rotasyon 

c. Vibrasyonla birlikte rotasyon 

31.3. Cihaz değiştirilebilir rotatör adaptörleri ile 48 adet 15 mm’lik tüp (1,5ml , 2ml ve 15ml) veya 8 adet 50 

ml’lik tüp (30 mm) ile 22 adet 15 mm’lik tüp (1,5ml , 2ml ve 15ml) veya 14 adet 50 ml’lik tüp (30 mm) veya 

20 adet 50 ml’lik tüp (30 mm) için kullanılabilmelidir. 

31.4. Rotatör adaptörlerinin tüp yuvaları kaymaz özellikli kauçuk veya lastikten mamül olmalı ve tüplerin 

rotasyonu sırasında tüplerin düşmesini engellemelidir. 

31.5. Rotatör normal modda 360 derecelik yatay bir eksende rotasyon yapmalıdır. 
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31.6. Rotatör iki taraflı rotasyon modunda rotasyon açısı 15 ile 90 derece arasında 15 derece’lik açılarla 

ayarlanabilmelidir. 

31.7. Cihaz vibrasyonlu rotasyon modunda 0 ile 5 derece arasında 1 derece’lik açılarla ayarlanabilmelidir. 

31.8. Rotatör mikroprosesör kumandalı olmalıdır. 

31.9. Cihazın devir ve süre gösteren çift satır LCD göstergesi bulunmalıdır. 

31.10. Cihaz hızı 5 ile en az 30 devir/dakika arasında ayarlanabilmelidir. 

31.11. Cihazın 1 dakika ile 24 saat arasında 1’er dakikalık aralıklarla ayarlanabilen dahili zamanlayıcı 

fonksiyonu olmalıdır. 

31.12. Cihaz 48 adet 15 mm’lik tüp (1.5 ml, 2 ml ve 15 ml) rotatör başlığı, 8 ve 14 tüplük çoklu değişik tüplere 

uygun rotor ve 14 tüplük 30 mm çaplı 50 ml hacimli tüplere uygun rotoru ile birlikte teslim edilmelidir. 

31.13. Cihaz 12V DC alçak gerilim adaptör ile teslim edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


