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*Temsili resim*

Montaj şekli : Paslanmaz Çelik Konstriiksiyon Flanş Ayaklı Sabit

Ebat :70xlO0cm

Yazı Tiirii : Kabartma Latin ve Braille Alfabesi

Ürün Tanımı:

Sesli kabartma baskılı haıitalar; hem görme engelliler hem de görme engeli bulunmayanlar tarafından

hissedilebilen, özellikle kontrast renkler kullanılan, rakamları ve harfleri Latin ve Braille Alfabesi ile

yazılan, tiim detay|arı kabartmalı bir şekilde belirtilen, her mekan için özel olarak tasarlanan

haritalardır.

Ürün Amacı:

Sesli kabartma baskılı haritalar; görme engellilerin, az görenlerin, renk körlerinin ve herhangi

bir görme engeli bulunmayanların, dokunarak ve kullanılan kontrast renkleri algı|ayarak

bulunduklan iç veya dış mekan ile ilgili gerekli bilgileri edinmelerini sağlar.

Teknik ÖzeIlikleri :

o 1.6.1 Ürün, kırılmaz malzemeden üretilmelidir.

. sesli kabartma baskılı harita panelinin kalınlığı en az darbelere ve olası deformasyonlara kaşı 5

mm plexiglass malzemeden olmalıdır.
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o sesli kabartma baskılı harita panel üzerindeki harfler, Braille alfabesi, şekiller, pictogramlar vb...

bilgilerin tamamı kabartma olacaktır. Kullanılan malzeme ısı ile şekil değiştirecek, deforme

olabilecek ve sıcaklıklardan etkilenecek malzemelerden üretilmeyecektir.

. sesIi kabartma baskılı harita panel yüzeyinde kabartma harfler, braille alfabesi, pictogramlar ve

izlenecek yol, acil çıkış, ovalet, genel danışma bankosu, asansörler, normal merdivenler ve

tehlikeli alanlar ve yeme-içme ve gerekli olan noktalar da belirtilmelidir.

o sesli kabartma baskılı harita panelinde yer alan latin alfabesi yazılan ve şekillerin renkleri, az

görenlerin de faydalanması için harita zemininden farklı olacaktır. Bakış açısından dolayı yazı ve

şekillerde kayma olmaması için renkler boyanarak (Latin alfabesi ve şekiller) her biri alrı ayrı

renkIendirilecektir.

o sesli kabartma baskılı harita|ar hem görsel, hem de dokunsal olmalıdır. Harita panel yüzeyi

pürüzsüz olmalı, çizik, çizgi ve pütür olmamalıdır.

o sesli kabartma baskılı harita İDARE tarafından beliılenmiş noktalara monte edilecektir.

. sesli kabartma baskılı haritalar zeminle 30 derece açı yapacak şekilde eğimli çerçeve ve ayakları

paslanmaz konstriksiyonlu olacaktır. Bir kenar uzunluğu en az 50 cm olmalıdır.

. sesli kabartma baskılı haritaların yerden yüksekliği 90cm ile l l0 cm arasında olmalıdır.

. sesli kabartma baskılı haritalarda, pano üzerindeki hangi sembolün ya da çizginin ne anlama

geldiğini gösteren bir lejant bulunacaktır.

o yüklenici, İDARE tarafindan teslim edilen görsel ve teknik dökümanlara göre iirünü

hazırlayacaktır. İDARE tarafından teslim edilen teknik ve görsel dökümanların üretime yönelik

bilgisayar formatlarına çevrilmesi YÜXIE'NİCİ'ye aittir. Üretim öncesi grafik çalışmasının son

hali İDARE tarafından onaylanacaktır.

. sesli kabartma baskılı harita iizerinde kullanılan boyalar insan sağlığına zararsız ekolojik boya

olacak ve sürtiinme sonucu kolayca çıkmayacak özellikte olmalıdır.

o sesli kabartma baskılı harita suyla temas ettiğinde yapısında herhangi bir değişiklik olmayacak

özellikte olacaktır.

. Braille ve Latin alfabesi ile kabartılan yazılar, zemin üzerine vurma, çakma ve parça parça

yapıştırma şeklinde olmayacaktır. Braille harfler 24 punto olacaktır. Braille ve latin harfler

kendinden renkli olacaktır.

ı Braille noktaların alt çapı 1,4mm-1,6mm olmalı, iki merkez nokta arası mesafe 2,3mm-2,5mm

olmalıdır.

o ses|i kabartma baskılı harita üzerinde belirtilen tüm oda ve nesneler cMy*. renkleri ku|lanılarak

birbirinden alrıştırılmaIıdır.

. Bina içerisinde ve alandaki hissedilebilir yüzeyler planda gösterilmelidir.

o sesli kabartma baskılı harita" panelin sağ ve sol alt köşesine yerleştirilmiş iki adet butona bağlı

çalışan ses üniteleriyle üretilmelidir, 
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o sol alt köşedeki butona basıldığında vaziyet planında bulunan şemanın kısa tarifi ile sembol ve

kabartrnalann ne anlama geldiğini anlatan metin olmalıdır.

o sağ alt köşedeki buton çağı butonu olmalı ve güvenliğe yönlendirilmelidir.

o ses üniteleri dışarıdan görünmeyecek şekilde panele yerleştirilmelidir, Görünür kısımda sadece

butonlar olmalıdır. Butonlar koİayca fark edilebilir renk, doku ve yükseklikte olmalıdır.

ı Her iki üniteye kaydı yapılacak metinler için idarenin onayı ahnacaktır. Metinler anlaşılabilir bir

diIde TÜRKÇE olarak okunmalıdır.

o ses frekans yüksekliği idareden onay alınarak ayarlanacaktır.

o ses dosyaları ekleme çıkartına pratik olacak. usB veya sD hafıza kartlanna yüklenip cihaza

takılacak.

. sesli kabartma baskılı harita LED lamba ile çerçeve etrafından aydınlatı|acaktır.

o Elektronik devre 220 volt ile çalışacak ve kaçak akım rölesi bulunacaktır.

o Gerekli kablolama işlemi İDARE tarafindan yapılacaktır.

ı opsiyonel olarak, platformun önüne geldiğinde sesli karşılama mesajı ile k\i platformun çalışma

şekli konusunda bilgilendirilecek.

o Haritanın konstrüksiyonu ve ayak sistemi paslanmaz malzemeden olacaktır. Dış etkenlerden

etkilenmemeli, devrilmeme özelliğine sahip olmalıdır.

o Haritalar uv ışınlaıına dayanıklı malzemeden ve dış etkenlerden yağmurdan, çamurdan

etkilenmeyecek şekilde imal edilrneİidir. Kabartma harita içeriği, rengi vb... gibi özellikleri; idare

tarafından ihale sonrası yükleniciye verilecek bilgi, doküman ve teknik özellikler ile

belirlenecektir.

. Ürün içeriğinde malzemeler insan sağlığına uygun olmalıdır.

. Ürünler hiç kullanılmamış, arızasız ve kusursuz olarak idarenin belirleyeceği adrese teslim

edi[ecektir.

Garanti:

Sesli kabartma baskılı harita, üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıI garanti

kapsamı altında olmalıdır.

Yüklenici enaz3 yıl Sesli kabartma baskılı harita için teknik servis ve yedek parça desteği

sağlamaIıdır.
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