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Ihde Kodu : 00233

SAYI:
KONU: Teklif Mektubu

Telefon : 4l45l13007
Fax :4145|2|236
E-Posı: smliurfadhs1 l @saglik.gov.tr

PiYAsA ARAşTTRMA TEKLiI MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşğda cinsi ve mikıan yazılı olan malzemeler 4734 *yılı Kamu İhale

Kanununun 22ld (Doğuiaıı Temin) yontemi ile satln ahnaceldır. KDV Eıriç birim fiyatın hastanemiz

satınalma birimine gönderilmesini rica ederirn.
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SUNUCU ODASİ KIİMA TEKNİK ŞARTNAMESi

1-Enerji Sınıfı Soğutmada A+++ olmalıdır.
2-Soğutma KapasitesiEn Az 18000-22500 btu olmalıdır.
3-Güç Beslemesi 17O ile 240 Volt arasında olmalıdır.
4-Ses seviyesi Dış Ünite - Soğutma için 50 dB aşmamalıdır.
S-Auto Restart Function ( elektrik kesintilerinde otomatik yeniden
başlatma özelliği olmalıdır.
6-0tomatik temizleme özelliği olmalıdır.
7-Gaz tipi R32A olmalıdır.
8-Dış ortam Sıcaklığı 48 derece olsa bile çalışmalıdır.
9-Klimanın wi-fi ile internet bağlantısı olmalıdır.
lO-Klimayı kontrol edebilmek için en az bir android destekli mobil
uygulaması bulunmalıdır.
11-Eğer klimanın wifi bağlantısı üzerinden mobil uygulamasında
ortamın sıcaklık ve nem ölçer gibi özellikleri yoksa, uygun aparat ile ısı
ve nem ölçer gibi özelllklerin internet üzerinden kullanıcıya
bildirilerecek ekstradan cihazın bulunması gerekmektedir.
12-Mobil uygulama içersinde klimanın bulunduğu odadan,

ı klima sıcaklık değerlerini değiştirme
ı klima sıcaklık değerlerini değiştirme
o Klima modunu değiştirme (lsıtma, soğutma, low heat,vs..)
o Fan ayarınıdeğiştirme (Max, min, normal)
o kanatçık ayarı
o klima bakım zamanını kullanıcıya bildirme
o yüksek/alçak nem durumunu kullanıcıya bildirme
o yüksek/alçak sıcaklık durumunu kullanıcıya bildirme
ı Haftalık programlama
o odanın sıcaklık/nem durumu
o İnternet üzerinden mevcut dış ortam sıcaklık bilgisi

bulunmalıdır.
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13-Klima en az 2 Yıl Garantili olmalıdır.
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SUNUCU ODASİ KIİMA TEKN|K ŞARTNAMESİ

l-Enerji Sınıfı Soğutmada A+++ olmalıdır.
2-Soğutma Kapasitesi En Az 18000-22500 btu olmalıdır.
3-Güç Beslemesi 170 ile 240 Volt arasında olmalıdır.
4-Ses seviyesi Dış Ünite - Soğutma için 50 dB aşmamalıdır.
S-Auto Restart Function ( elektrik kesintilerinde otomatik yeniden
başlatma özelliği olmalıdır,
6-0tomatik temizleme özelliği olmalıdır.
7-Gaz tipi R32A olmalıdır.
8-Dış ortam Sıcaklığı 48 derece olsa bile çalışmalıdır.
9-Klimanın wi-fi ile internet bağlantısı olmalıdır.
10-Klimayı kontrol edebilmek için en az bir android destekli mobil
uygulaması bulunmalıdır.
ll-Eğer klimanın wifi bağlantısı üzerinden mobil uygulamasında
ortamın sıcaklık ve nem ölçer gibi özellikleri yoksa, uygun aparat ile ısı
ve nem ölçer gibi özelliklerin internet üzerinden kullanıcıya
bildirilerecek ekstradan cihazın bulunması gerekmektedir.
12-Mobil uygulama içersinde klimanın bulunduğu odadan,

ı klima sıcaklık değerlerini değiştirme
o klima sıcaklık değerlerini değiştirme
ı Klima modunu değiştirme (lsıtma, soğutma, low heat,vs..)
ı Fan ayarını değiştirme (Max, min, normal)
ı kanatçık ayarı
ı klima bakım zamanını kul|anıcıya bildirme
ı yüksek/alçak nem durumunu kullanıcıya bildirme
o yüksek/alçak sıcaklık durumunu kullanıcıya bildirme
ı Haftalık programlama
ı odanın sıcaklık/nem durumu
o İnternet üzerinden mevcut dış ortam sıcaklık bilgisi

bulunmalıdır.

13-Klima en az 2 Yıl Garantili olmalıdır.
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ARşlv oDAsı KLİMA TEKNİK şARTNAMES|

l-Enerji Sınıfı Soğutmada A+++ olmalıdır.

2-Soğutma KapasitesiEn Az 18000-22000 btu olmalıdır.

3-Güç Beslemesi 170 ile240 Volt arasında olmalıdır.

4-Ses seviyesi Dış Ünite - Soğutma için 50 dB aşmamalıdır.

S-Auto Restart Function ( elektrik kesintilerinde otomatik yeniden
başlatma özelliği olmalıdır.

6-Gaz tipi R32A olmalıdır.

7-Klimanın wi-fi ile internet bağlantısı olmalıdır.(ilgili bağlantı
kumanda üzerinden de yapılabilir)

8-Klima en az2 Yıl Garantili olmalıdır.
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