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HAVA ŞARTLANDIRICI ALIMI

rB«Nix şanrxanrrsi
l ' Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav cihazına uyumlu olacaktır.2. Maximum l6 bar hava basıncına dayanıklı olacaktır.
] İstenilen basınç aralığında uyulunrİiİ;. olacaktır.
: Giriş-Çıkış bağlantısı %'' ölçiisünde olacaktır.5, Hava İçerisinde su taneçiklerini siizebilen özellikte olacaktır.6. İstekliler tarafindan teklif edile.Huuu şartlandırıcı orijinal olacaktır.]' İsteklilertarafından teklif edilen Hava şartlandırıc,yu iıışki, katalog tek1if ınekhıbu ilebirlikte idareYe veYa Biyomedikal (Tıbbi Cihaz)Birimine teslim edileçektir.8, istekliler tarafindan teklif edile, rıur, şaıllandırıcı ikinci el, fasoıı üretim veyakullanılmış, ambalajı açılınış olmayacaktır.
9' Yüklenici Hava Şartlandırıcıyı idaremiz deposuna veya Biyoınedikal (Tıbbi Cil-ıaz)

l0' Yüklenici taraflndan teslim edilen Hava şartlandıı,ıcı l (biı) yıl garantili olacaktır.l1' Yüklenici Hava Şartlandırıcıyı sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisincleidaremiz dePosrına veYa Biyomedikal(Tıbb i Cıtıaz)Birimine tesliın eclecektir.
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BAsINç snNsönü ALIMI

rBxxix şaRrışaıupsi
l, Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav clhazınauyumlu olacaktır.2, 0-4 Bar ABS özelliğinde olacaktır,
3. 4-20 m amper özelliğinde olacaktır.
4. 9-32 volt ile çalışabilecektir.
5. /z" bağlantı özelliği olacaktır.
6. Elektrik soket bağlantısı olacaktır.
7. Anahtarla sökiiliip takılacak özellikte olaçaktır.
8. İstekliler tarafından teklif edilen Basınç sensörü orijinal olacaktır.
9 , İstekliler tarafindan teklif edilen Basınç sensörüne ilişkin katalog teklif mektubu ile

birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
l0, İstekliler taraflndan teklif edilen Basınç sensöni ikinci el, fason üretim veya

kullanılmış, ambalaj ı açılmış olmayacaktır.
l 1, Yiiklenici BasınÇ sensöninri idaremiz deposrına veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz)

Birimine teslim edecektir.
12, Yüklenici taraflndan teslim edilen Basınç sensöni 1 (bir) yıl garantili olaca]<tır.
l3, Yüklenici BasınÇ sensörünü sipariş tarihinclen itibaren 30 (otuz) gıin içerisiııcle

idaremiz dePosuna veya Biyomedikal(Tıbb i Cihaz) Birimine teslim edecektir.
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PİLOT VALF GRUBU ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

l, Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav cihazınauyumlıı olaca]<tır.2. Pnomatik valflerin kontrolünde görev alacaktır.
3. Yüksek ısı ve basıırçta çalışabilecektir.
4. Üreticinin tavsiye ettiği orijinal ürün olmalıclır.
5. USB|22050-60 v220 olacaktır.
6, Dokuzlu grup halinde montajı yapılmış olacaktır,
1 . Bağlantı için gerekli olan tünr fitink malzeııreleri yanında verilecektir.
8. İstekliler tarafından teklif edilen pilot valf grubu orijiıral olacaktır.
9, İstekliler tarafindan teklif edilen Pilot valf lrubunu İıiuki., katalog teklif mektubu ile

birlikte idareYe veya Biyomedikal (Tıbbi Cilıaz) Birimine teslin edilecektir.
l0, İstekliler taraflndan teklif edilen Pilot valf grubu ikinci el, f-ason ı.iretim veya

krıl lanı lını ş, ambalaj ı açılmış ol mayacaktır.
l l, Yiiklenici Pilot valf gnıbunu idaremiz deposlına veya Biyomedikal (Tıbbi Clhaz)

Birimine teslim edecektir.
l2, Yüklenici taraflndan teslim edilen Pilot valf grubtı 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
l3, Yüklenici Pilot valf grubunu sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisincle

idaremiz dePosuna veya Biyomedikal(Tıbb i Cihaz) Birimine teslim edecektir.
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BASINÇ SENSÖRÜ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

l, Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav clhazınauyumlu olacaktır.2, 0-6 Bar ABS özelliğinde olacaktır.
3. 4-20 m amper özelliğinde olacaktr.
4. 9-32 volt ile çalışabilecektir.
5. /z" bağlantı özelliği olacaktır.
6. Elektrik soket bağlantısı olacaktır.
7, Anahtarla sökülüp takılacak özellikte olacaktır.
8. İstekliler tarafından teklif edilen Basınç sensöni orijinal olacaktır.
9, İstekliler tarafindan teklif edilen Basınç sensörüne ilişkin katalog teklif mektubu ile

birlikte idareYe veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
l0, İstekliler tarafindan teklif edilen Basınç sensöni ikinci el, f-ason üretim veya

kullanılmış, ambalajı açı lmış ol mayacaktır.
l 1, Yüklenici BasınÇ sensöninti idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Clhaz)

Birimine teslim edecektir.
l2, Yüklenici tarafindan teslim edilen Basınç sensörü 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
l3, Yüklenici BasınÇ sensörünü sipariş tarihinclen itibaren 30 (otuz) gün içerisinde

idaremiz dePosuna veya Biyomedikal(Tıbb i Cihaz) Birimine teslim edecektir.
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PNÖMATİK VALF ALIMI

. TEKN,İK ŞARTNAMESİ

l ' Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav clhazınauyumlu olacaktır,2. Bağlantı yerleri çapı % '' olacaktır.
3. Bağlantı yerleri iç dişli olacaktır.
4 l ve 2 nolrı giriş-çıkış aralığı 65 mm olacaktır.5. Minimıım 4 maksimum l0 bar aralığında çalışacaktır.6. Piston başı çapı 40 mm olacaktır.
7 ' Piston baŞı üst kısmı Şeffaf olacaktır. Pistonun açık veya kapalı olduğu net bir şekilde görüniirolacaktır,
8. İstekliler tarafından teklif edilen pnömatik valf orijinal olacaktır.
9 , İstekliler taraflndan teklif edilen Pnömatik valfe ilişkin katalog teklif mektubrı ilebirlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz)Birimine teslim edilecektir.
l0, İstekliler tarafından teklif edilen Pnömatik valf ikinci el, fbson üretim veya

kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
l l, yüklenici pnömatik valfi id,arernizdeposuna veya Biyomedikal (Tıbbi cihaz)Birimine tesIim edecektir.
l2, Yüklenici tarafindan teslim edilen Pnömatik valf l (bir) yıl garantili olacaktır.
13, Ytiktenici Pnömatik valfi sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisiırde idaremizdeposuna veya Biyomedikal(Tıbb i Cihaz) Birimine teslim edecektir.
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EMNİYET VENTİLİ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav clhazınauyumlu olacaktır.Maksimum sıcaklığı 2l5 "C olmalı,dır,
Üst gövde, civatave somun pirinç malzemeden olacaktır
Membran yayı AISI 302 kalitede paslanmaz çelikten olacaktır.
Bağlantı kısmı dıştan dişli, ölçristi %'' olacaktır.
Bar aYarı nıühürlii olacaktır ve kullanıcı tarafından ayarı değiştirilenreyecektir.
Jeneratör için 6 bar, hricre ve ceket için 4bar olacaktır.
Üreticinin önerdiği basınÇ ayarlarınd,ateslim edilmesi zorunlu olup, meydana gelecektüm sorumluluk rnalı tesl.im .eden,firmaya aittir.
i stek l iler tarafı ndan tekl if edi le" i.;l;;; ;;;;;i' orij ina I olacaktı r.
istekliler taraflndan teklif edilen Emniyet ventiline ilişkin katalog teklif mektubu ilebirlikte idareYe veYa Biyomedikal (Tıbbi Cilıaz)Birin-ıine teslinı edilecektir.
istekliler tarafından teklif edilen Emniyet ventili ikinci el, fason üretim veyakullanı lını ş, ambalaj ı aç ılmış olmayacaktır.
Yüklenici EmniYet ventilini idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cil.ıaz)Birimine teslim edecektir.

l3, Yüklenici tarafindan teslim edilen Emniyet ventili t (bir) yıl garantili olacaktır.l4, Yüklenici EmniYet ventilini sipariş tarihinden itibaren 3O (otuz) gıin içerisiııde
idareıniz deposuna veya Biyomedikal(Tıbb i Cihaz)Birimine teslim eclecektir.
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l, otoklav cihazın buhar tahliye sisteminde kullanmaya uygun olacaktır.2. 90've 18O.'ye bağ|antıya uygun olacaktır.
3. 150"C 'ye dayanıklı olacaktır.
4. Yarım parmak ölçüsünde oİacaktır.
5, İstekliler tarafından teklif edilen kondenstop orijinal oIacal<tır.6' İstekliler tarafindan teklif edilen kondenstopa ilişkin katalog teklif ınektııbu ile birlikteidareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz)Birinrine teslim edi]ecektir.
7 ' istekliler tarafiırdan teklif edilen Kondenstop ikinci el, fason üretiın veya kullaııılmış,ambalajı açılmış olmayacaktır,
8' 

eY;::?i:] 
Kondenstopu idaremiz deposlına veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim

9. yiikleniçi tarafından teslim edileıı kondenstop l (bir) yıl garantili olacaktır.l0' Yüklenici KondenstoPu sipariş tarihinden itibaren 30 Ğfu;) gıin içerisinde idaremiz deposı.ınaveya Biyonıedi kal(Tı bb i Cilıaz) B irimine tesl inı edeçekti r.

KONDBNSTOP ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ
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srvr snviyE ELEKTRoDU ALIMI

rB«xİx şanruaıı,rnsİ
l ' Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav cihazına uyumlu olacaktır.2. % ölçülerinde olacaktır.
3. Teflon iletkenliği olacaktır,
4. Sıvı seviye kontrolü yapabilecektir.
5. ,6 mm paslanmaz çubuk olacaktır.
6. 310 kalite olacaktır.
7. İstekliler tarafindan teklif edilen sıvı seviye El:ektrodu orijinal olacaktır.8' istekliler taraflndan teklif eclilen Sıvı Seviye Elektroclu ilişkin katalog teklif mektubu ilebirlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Clhaz)Birimine ieslim edilecektir.9, istekliler tarafindan teklif edilen Sıvı Seviye Elektrodu ikiııci el, fason üretinr veyakullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
l0' Yüklenici Sıvı SeviYe Elektrodu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz)Birimine teslim edecektir.
1l' Yiiklenici taraflndan teslim edilen Sıvı Seviye Elektrodu l (bir) yıl garantili olacaktır.l2' Yüklenici Sıvı SeviYe Elektrodu sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idareıııizdeposuna veya Biyomedikal(Tıbb i Cihaz) Birimine teslim edeçektir.

")
-,-\ '}?/ 

fuİr,fi-



;'
\ ıı\..,, l }

pT ı00 rsr snrısönü arrıuı

rrc «ı,lİx şanrNaıı.rE sİ
Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav cihazınaııyumltı olacaktır.RT Tipinde olacaktır.
l XPT l 00 özelliğinde olacaktır.
Eleman maksimum 8 KB olacaktır.
yarım metre kablosu olacaktır.
Bağlantı ölçüsü yartm parmak ve paslanm az olacaktır.
5x15 cın çiıbuğu olacaktır,
Açık ağızlı anahtarla sökülüp takılma özelliğinde olacaktır. Rekor kısmı lz oiacaktır.istekliler tarafindan teklif edilen pT100 lsı sensörri orijinal olacaktır.istekliler tarafından teklif edilen PT1O0§ısensörü ilişkin katalog teklif mektubu ile
|'nl\T 

idareYe veYa BiYomedikal (Tıbbi Cihaz)Birimine teslinr edilecektir.Istekliler taraflndan teklif edilen PTl00 Isı sensörü ikinci eI, f-ason üretim veyakullanılınış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
Yüklenici PTl00 Isı sensöni idaremiz deposuna veya Biyoınedikal (Tıbbi Cihaz)Birimine teslim edecektir.
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l3,Yüklenici tarafındanteslimedilenPTl00 Isısensörü l(bir)yıl garantili olacaktır.l4' Yüklenici PTl00Isı sensörü sipariş tarihinden itibaren 30 (ohız) gün içerisindeidaremiz dePosuna veYa Biyomedikal(Tıbb i Clhaz)Birimine teslim eclecektir.
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REZİSTANS ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ
l ' Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav clhazınauyumlrı olaçaktır.2, l, Z30 V, 2000 w x 5 = I0 KW kApasiteli 
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3, 2. 5 elamanlı CR-NI borulu özelliğinde olacaktır.

4. 3. Boru çapı 8.5 mm olacaktır.

5. 4.2" pirinç kafalı olacaktır.

6, İstekliler tarafindan teklif edilen Rezistans orijinal olacaktır.
7 ' İstekliler tarafindan teklif edilen Rezistansa ilişkin katalog teklif ınektubu ile birlikteidareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz)Birimine teslim edilecektir.8, İstekliler tarafindan teklif edilen Rezistans ikinci el, fason üretim veya kullanılmış,ambalajı açılmış olmayacaktır.
9' Yüklenici Rezistansı idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cil.ıaz)Biriıırinetesliın edecektir.
10, yüklenici tarafindan tesli'm ediüen Rezistans ı |uig yıı garantili olacaktır.ll' Yüklenici Rezistansı siPariŞ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremizdeposuna veya Biyomedikal(Tıbb i Cihaz)Birimine tesliın edecektir.
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\iBAsINç şarrıni ALI]\{I

ro«Nix şanrNaırnsi
l ' Hastanemiz SterilizasYon bölümünde kullanılan otoklav clhazınaııyumltı olacaktır.2. Output Contact DC l6,4 olacaktır.
3, En az 0-6 bar (0-600 kpa) basınç aralığında çalışmaya uyglın olacaktır.4. l50.C maksimum dayanıklı olacaktır.
5. Bağlantı kesiti |/e'' olacaktır.
6. Ayarlanabilir differansiyel özelliği olacaktır.
7. İstekliler tarafından teklif edilen iu,nç şalteri orijinal olacaktır.8, İstekliler tarafindan teklif edilen Basınç şalterine ilişkin katalog teklif mektubtı ilebirlikte idareYe veYa Biyomedikal (Tıbbi Cihaz)girinrine teslinı edilecektir.9' İstekliler tarafindan teklif edilen Bas,nç şalteri ikinci el, fbson üretim veya kullanılmış,ambalajı açılmış olmayacaktır.
l0, yıiklenici Basınç şalterini idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi cihaz)Birimine teslim edecektir. J -

l 1, Yüklenici taraflndan teslim edilen Basınç şalteri l (biı) yıl garantili olacaktır.12, Yüklenici BasınÇ Şalterini sipariş tarihinden itibaren zo çon 1gi.in içerisinde idaremizdeposuna veya Biyomedikal(Tıbb i Cihaz) Birimine tesliın edecektir.
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