
DİK TİP DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

1. Cihaz ithal malı olmalıdır. 

2. Cihaz tek kompresörle – 86 dereceye kadar ayarlanabilmelidir. 

3. Cihaz taşıma kolaylığı için dört adet tekerleğe sahip olmalıdır. 

4. 30 0C sıcaklıkta, % 70 nem ortamında -650C …-86 0C arasında ayarlanabilmelidir. 

5. Cihaz ergonomik 7’’  dokunmatik ekran TFT LCD(Smart-Lab) kontrol sistemine 

sahip olmalıdır. 

6. Smart-Lab Kontrolör aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır 

- Veri Kayıt: Kaydedilen veriler için ekranda sıcaklık grafiği çizebilmelidir ve USB 

sayesinde bilgisayara aktarabilmelidir. 

- WiFi ile internet bağlantısı sağlamalıdır. 

- WiReTM Service ile uzaktan izleme ve kontrol sağlamalıdır. 

- Depolama yönetimi fonksiyonu: Derin dondurucunun içerisine yerleştirilen 

örneklerin konumunu kaydedebilmelidir ve cihazın ekranından 

gözlemlenebilmelidir. 

- Self-diagnostic fonksiyonu: Cihazdaki hataları otomatik olarak kontrol eder ve 

ekranda alarm verir. 

- WiReTM Service ile HTML5 standartlarıyla her türlü Web tarayıcısını 

desteklemelidir. 

- WiReTM Service ile Android ve Apple İOS  uygulamaları akıllı telefonlarda ve 

tabletlerde kullanılmalıdır. 

7. Cihaz dijital göstergeli olmalıdır ve bu gösterge kullanıcı göz hizasında olmalıdır. 

8. Cihazın kapısının açılıp kapandıktan kısa bir süre sonra hemen tekrar açılabilmesi için 

kapsının üzerinde havalandırma tertibatı bulunmalıdır. 

9. Cihazın kapı kolu elle rahat kavranabilen açılabilir özellikte olmalıdır. 

10. Cihazın kapısının kilidi anahtarla kilitlenebilir özellikte olmalıdır. 

11. Cihazın iç kısmı paslanmaz çelik olmalıdır. 

12. Cihazın dış kısmı çelik üzerine toz boya ile kaplı olmalıdır. 

13. Cihaz tek kompresörle soğutma yapabilen UniFreezTM System özelliğine sahip 

olmalıdır.  

14. Cihazda bulunan soğutucu CFC içermeyen soğutma sistemi olmalıdır. 

15. Blok kondansör kullanılarak filtre kullanılmamalıdır. Böylelikle filtreden kaynaklanan 

arızalar ortadan kalkmalıdır. 

16. Filtresiz mekanizma yöntemiyle kompresörle cihazın ısınması en aza indirilmelidir.  

17. Cihazda standart olarak sesli ve görüntülü sıcaklık alarm sistemi bulunmalıdır. 

18. Cihaz RS 232 çıkışlı olmalıdır. 

19. Cihazda tek kapı bulunmalıdır.  

20. Cihazın 4 iç kapısı ve 4 kompartımanı bulunmalıdır. 

21. Cihazın izolasyonunu sağlamak için 3 katlı conta ve kapısında da 1 katlı conta 

bulunmalıdır.  

22. Cihazın kapasitesi 393 lt olmalıdır. 

23. Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 600x500x1310 mm olmalıdır. 

24. Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 840x 750x1900 mm olmalıdır. 

25. Cihazın ağırlığı 210 kg olmalıdır. 

26. Cihaza istenildiğinde sıcaklık kaydedicisi, CO2 back-up sistemi ve uzak alarm 

(kablolu/kablosuz) sistemi takılabilmelidir. 

27. Cihaza istenildiğinde maksimum 16 adet rack ve240 adet box takılabilir. 

28. Cihaz 220 Volt, 60 Hz ile çalışabilmektedir. 



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

belge ihale dosyasına eklenmelidir. 

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

sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul 

edilmeyecektir. 

31. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. 

32. Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.  

33. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır.  

 


