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Teklif Veıen Fıİmanın
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Firma yetkilisi
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ısı vE NEM TAK|p sisTEMirtxıııir şnnrııııvıtsi
clHAztARlN KAPSAM TANlMl

1. Cihazların dijital ekranı olmalıdır.

2. cihazlarln anlık ısı, nem değerleri, tarih, saat bilgileri, Pc'ye bağlı olup olmadığı ve elektrik

besleme durumu (şebeke-akü) ekranda görülebilmelidir.

3. ölçüm cihazlarını merkezi olarak izleyebilmek ve yönetebilmek için merkezi yönetim yaz|l|mI

ürün ile beraber ücretsİz olarak Verilmelidir. Yazlllma lisans gerektirmeden istenildiği kadar

kullanıcı e kle nebilme lid ir,

4. cihazlar Türkçe kullanım klavuzu, Pc bağlantl kablosu, duvar monte aparatlarl ve kablo giriş

koruması ile teslim edilmelidir.

iSTENitEN ciHAZLAR VE sARFLAR

isTENEN ciHAz ADEDi ciHAZLA BiRLiKTE isrrııeıv seıusön sıvısı
HER ciHAz EN Az BiR PRoBLU (slcAKLlK VE
NEM SENSÖRLÜ)

12 ADET ciHAZ

ciHAZLARlN TEKNix özeı.ı.ixı.rni

1. cihazlar, belirlenen s|cakllk Ve nem değer aralıklarının dışına çıkılması durumlarında en az üç

kişiye sMs + Email bazll uyarı gönderebilme özelliğinde olmalldlr.

2. cİhazlar hem veri kaydedici (data logger) görevi görüp hem de veriyi mevcut ağ üzerinden

PC'ye aktarabilmelidir.

3. Cihazlar sıcaklığı değerini 'C cinsinden ve nem değerini %RH cinsinde ölçebilmelidir.

4. Cihazların ölçüm arahğı sıcaklık için C40 'C)...(+60 'C) ve nem için (YO RH)...(%100 RH) bağıl

nem olmalıdır.

5. cihazlann slcakhk ötçüm standi|:ı belirsizliği +0.4'c (max) ve nem ölçer standart belirsizliği

+3 'C RH (max} olmalıdır.

6. Cihazlar elektrik kesintilerindt:.ı etkilenmemeli ve elektrik kesintilerine karşı akü ile

çahşabİlmelidir.
7. ölçüm cihazlarında sesli ve görsel uyarl sistemi olmalıdır. Alarm durumunda tanlmlanan

referans sıcaklık değerlerinin dışına çıkıldığında cihazlar sesli ve görüntülü alarm vermelidir ve

alarm cihazların ekranında kurulu olan programda görülebilmelidir. Sesli alarm, istenildiğinde

cihaz üzerinde ve programdan kapatılıp aç|labilmelidir.

8. Program ara yüzünden anlık sıcaklık ve nem değerleri takip edilebilmeli ve geçmişe dönük

raporları alınabilmelidir. Raporlar tablo ve grafik olarak istenilen zaman diliminde

oluşturulabilmelidir.

9. Veriler excel programlna aktarllabilmeli Ve printer çlktlsı olarak allnabılmelidir.

10. Yazılıma yeni cihazlar eklenebil, :live yönetilebilmelidir.

11. cihazlara TÜRKAK taraf|ndan ai.:dite edilmiş bir kalibrasyon laboratuvar|nda sıcaklık ve nem

kalibrasyonu yapılmalı ve cih:zlar TÜRKAK onayh kalibrasyon sertifikasl ile birlikte

verilmelidir.

12. sistem mevcut network ağı üzerinden sorunsuz olarak çalışabilmelidir.



13. Yaz|l|m cİhazlardan Pc'ye aktarılan verinin yönetimine imkan Vermelidir. Verilerin cihazlara

toplanmaslnl sağamalıdır.

14. cihazlara Ve yazılıma giriş şifreli olmalıdır.

15. YazllIm elektronik veri güvenliğini sağlayabilmelidir.

16. Yazılım üzerinden cihazların kontrolü yapılabilmelidir.

17. cihazlar istendiği takdirde periyodik durum raporları gönderebilmeli Ve kaylt yapabilmelidir.

Aynca istendiği takdirde oluşan alarmlann iletimi belirli arahklarla tekrarlanabilmeli Ve tanImlı

e-mail adreslerine gönderilebilmelidir.

18. Tüm sensörlere cihazların ara yüzünde yer alan konfigürasyon ekranından anlamh isimler

verilebilmeli, e-mail ve sMS alarmlar bu isimler ile gelmelidir.

ı9. cihazlar sensörlerden gelen değerleri kendi üzerine log tutarak saklama yeteneğİne sahip

oımah Ve en az 250.000 kaylt tutabilmelidir.

20. cİhazlar üzerinden gelen Verilerde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. sonradan veri

herhangi bir kişi tarafından değiştirilememelidir (Donanım kilidi gibi}.

21. Cihazlar, gerektiğinde fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir.

22. cihazlar taraflndan ölçülen değerleı bilgisayar ortamlna aktarlhp bir Veri tabanlna

saklanarak, gerektiğinde geriye dönük raporlama yapmayı olanaklı kılmalıdır.

ciHAZLAR|N KuRuLuMu VE EĞiTiMi

1. cihazların kurulumu hastanemiz teknik servis ekibi desteği ile yüklenici firma taraflndan

ücretsiz yapllacaktlr.

2. Kullanlcl eğitimleri, yüklenici firma taraflndan ücretsiz olarak sağlanacakt|r.

GARANTi vE TEKNiK sERVis

1. Cihazlar en az iki yıl garantili olmalıdır.

2. Cihazlarda oluşacak arızalar, garanti süresince ücretsiz olarak yükleniCi firma tarafından

giderilecektir.

3. Arıza durumunda en fazla 24 saat içerisinde arlza giderilecektir.

4. Yedek parça garantisi en az 10 yıl olmalıdır.
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