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BASKI DEVRE ve KART »İzcİsİ ŞARTNAıvrnsİ
1. Yüklenici firmaya baskısı yapılıp, dizilecek kartların elektronik şeması,

elektriksel özellikleri (geriIim ve akım sınırları) verilecektir.
2. Yapılacak sistem ile birlikte dış kutusu ve konnektörlerin (gerilim ve akım
sınırlarına göre) yerleşim çizimi verilecektir.
3. E|ektronik şemanın, baskı devre çizimi ve baskı devresi yapılacak kartların
geri|im ve akım sınırlarına göre konnektörlerin seçimini yapılıp, kablo çıkışları
tespit edilecektir.
4. Çizilecek olan baskı devre kartlarından birincisinde ortalama '100 kalem
malzeme ve ebatları (50x75) mm, ikincisinde 150 kalem malzeme ve ebatları
(120x200) mm ebadında olup, bu sınırlar içerisinde kart çizimi ve baskısı
yapllacaktır.
5. Her iki karttan da onar adet basılıp dizilecektir.
6. Elektronik ve Elektriksel şemaların yükleniciye eksik ve hatalı verilmesinin
yükümlülüğünden yüklenici sorumlu tutulmayacaktır.
7. Baskı devresi yapılacak kartın gerilim ve akım sınırlarına göre kartlar 2 - 4
katmanlı olacaktır.
8. Üretimi yapılan kartlar askeri standartlara göre hazırlanacak ve test edilecektir.
9. Verilecek geriIim ve akım değerlerine göre anahtar ve konnektör seçimi
yapılacaktır.
10.Yapılacak işlerin denetimi İdare ve yüklenici koordinasyonunda yapılacaktır.
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