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GENEL:

Bu şartname, Harran Üniversitesi Araştırma ve UyguIama Hastanesinde kurulu bulunan mevcut karth
geçiş ve asansör kat kontrol sistemine kontrollü yapılacak ilave kapılar ve asansör kabinleri (mevcut
sistemin geliştirilmesi ve revize edilmesi) ile etkinliğinin ve veriminin artınlması için tesis edilecek IP
tabanlı karth geçiş ve asansör kat kontrol sisteminin teknik detaylarını içermektedir.

KARTLI GEÇİŞ VE GÜVENLİK SiSTEMi GENEL ÖZELLixı-ıni:

|. Projede belirtilen kapılar; hastane bünyesinde çalışmakta olan kartlı geçiş kontrol sistemine
ilave edilecek yeni donanımlarla kontrol edilecektir.

2. Sistem projelerde belirtildiği şekilde tesis edilecektir. Proje değişikliği için idare onayı
alınacaktır.

3. Yüklenicinin teklif edeceği sistem, mevcut sistem ile uyum sağlanamaması ve entegre
olmaması durumunda mevcut sistem yazılım ve donanımını kendi vereceği yeni sistem ile
tamamını yenileyeceldir. Çıkan sistemler (donanım ve yazılımlar) idareye eksiksiz olarak
tesIim edilecektir. Aynı durum tıp fakültesi personelinde mevcut personel kartIarı ve
okuyucular içinde geçerlidir.

4. Projelerde gösterilen kapıların kontrolü için mevcut ve uyumsuz malzemeler sökülerek
eksiksiz olarak idareye teslim edilecektir.

5. Sistemde aşağıdaki teknik şartlara uygun ürünler olacaktır.
6. Projelerde belirtilen sistem kurulacak ve yetkisi olan personelce geçiş yapılacakıır.
7. Sistem çalışır durumda teslim edilecektir.
8. Sistem en az 2 yıl garantili olacaktır.
9. Sistemin arıza vermesi durumunda yetkili servis tarafından en geç l2 saat içerisinde gaıanti

süresince ücretsiz müdüale edecektir.
l0. Sistemin eksiksiz ve noksansız çalışmasından yüklenici firma sorumlu olacak ek ücret talep

etmeyecektir.
l l. Asansör kontrolü için kabin içine bir adet kart okuyucu monte edilecektir. Kişilere kat bazında

çıkma yetkisi verilecektir. Personel kartını okutacak ve çıkmak istediği katın butonuna
basacaktır. Yetkisi var ise bu katın buıonu aktif olacaktır. Ömeğin A personelinin l. ].ve 5.

kata çıkma yetkisi var ise bu katların butonları aktifolacak ve bu butonlardan birine bastığında
o kata çıkabilecektir. Diğer katlara çıkamayacaktır. Sistem işlemlere ait log bilgilerini de
tutacaktır.

l2. Kart okuyucular projesinde belirtilen yerlere monte edilecek olup, idare gerekli durumlarda
yer değişikliği yapma yetkisine sahip olacaktır.

l3. Kablo, kabto alt yaptsI ve sistem için gerekli her türlü malzeme, işçilik yüklenici tarafından
karşılanacaktır. Kullanılacak kablolar halojenfree özellikte olacaktır.

14. Sistemde yeni yapılacak imalatlarda ve kablo çekimlerinde asma tavan üstünde bulunan
mevcut kablo taşıma sistemleri kullanılacaktır. Kablo taşıma sistemi olmayan yerlerde sisteme

uygun kablo kanalı kullanılacaktır. Kablo çekimi sırasında asma tavana zarar verilmesi
durumunda ilgili tadilatlar yüklenici tarafından idarenin belirleyeceği şekilde bedelsiz
yapılacaktır.

l5. Kurulacak KontrolörIer Hastanede mevcut bulunan ve idarenin uygun göreceği Ups pano veya
tablolarından beslenecektir. Kullanılacak besleme kabloları halojenfree özellikte (3x2.5mm2

Nhxmh Kablo) olacaktır. Yapılan çalışmalar sırasında mevcut imalatlara zarar

verilmeyecektir.
l6. Sistemde kullanılacak tüm malzemeler idare onayı alınarak getirilecektir. İdareye verilecek

numuneler arasından seçim yapılacak olup, İdare ilave numune talebinde bulunabilir.
Malzemeler iIgili standa*ları ve belirtilmiş tarifleri karşılamalıdır.

l7. Sistemde kablolamalar aşağıda belirtilen kablo tipi ve kesitlerinde olacaktır. Panel ile Rack
Kabin Arasına UTP Cat6 hf Kablo, Panel ile Kart Okuyucu arasına 8x0.5mm2 LIHCH Kablo,
Panel ile buton arasına 2x1.5mm2 LIHCH Kab|o, Buton ile Elektro Mekanik Kapı Tutucu
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arasına 2x1.5mm2 LIHCH Kablo, Panel ile Manyetik Kontak arasına 2x0.5mm2 LIHCH
Kablo çekilecektir.

l8. Projelerde belirtilen kapı, fotoselli kapı yerleri bilgi amaçlı belirtilmiş olup mevcutta farklılık
gösterebilir. İdare pğe|erde belirtilen yerleri revize yapma hakkına sahiptir. YükIenici bunlar
için ilave bedel talebinde bulunamayacaktır.

l9. Asansör|er için ağıda tabloda belirtildiği şekilde düzenlemeler yapılacaktır.
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2 Çocuk Acil

4 A Blok G.Koridor +

ziyaret saatleri(4.Kat Ha.iç) Herkese A9k,
Diğer zaman oa|imlerinde Personel lçin
Devrede olacak şekilde ayarlama
yapllacaktır.(Kaıt okuyucular Mevcut)

9 A Bİok G,Koridor

ziyaret Saatleri(4.Kat Hariç) Herkese Açlk.
Diğer zaman Dilimlerinde Pe.sonel lçin
Devrede olacak şekilde ayarlama
yapllacaktr.(Kan okuyucular Mevcut)

,|1 Kroner Yoğun Baklm
Kabin ve Katlara Kart okuyucu llavesi
yapllacak, Personele Kat Bazlnda
yetkilendirme verilec€ktir.

13 B Blok G.Korador
Kabin ve Katlara Kart okuyucu iıavesi
yapılacak, Per§onele Kat Bazında
yetkilendirme verilecektif .

26 c Blok G.Korido. + +

ziyaret saatleri (4.Kat Dahil) Herkese Agk,
Dırer zaman Dilimlerinde Pe6onel lçin
Dev.ede olacak şekilde ayarlama
yapllacaktr.(Kart okuyucular Mevcut)

29 + + +

ziyaret saatleri (4.Kat Dahil) Herkese Açlk,
Diğer zaman Dilimlerinde Personel lçin
oevrede olacak şekilde ayarıama
yapllacaktlr.(Karı okuyucuıar Mevcut)

20. Aşağıda Iistede belirtilen yangın çıkış kapılarında elektrikli kilitler mevcut olup, ilgili kapılara
belirtilen miktarda acil durum çıkış butonu ilavesi yapılacaktır. Ayrıca idarenin onayı
doğrultusunda butonların yanına işlevlerini ve kullanım şekilIerini açıklayan levhalar asılacak
ve cam kırma çekici temin edilerek montajı yapıIacaktır.

uahal
Adl

Kırbas
ilavesi

A Blok z.Kat A2-A3 AraŞ| Yangln Çlklşlarl 3

A Blok z.Kat A3-A4 Arasl Yangln Çlklşlarl 1

A Blok z.Kat A4-A5 Arasl Yanoın cıklŞ|arl 3

B Blok z.Kat B' Yanqln clkl§l 2

B Blok z.Kat B2-B3 Arasl Yangln Çıklşlarl 3

B glok z.Kat B3-B4 Aras| Yanqln cıküŞlart 3

B Blok z.Kat 84-85 Aras| Yangln Çlklşlarl 1

B Blok z.Kat B5 Yangln Çıklşl 2

D Blok z,Kat Yanqln AlklŞ| 1

c Blok B.Kat c3-c4 Arası Yangln Çlklşl 1

c 8lok z,Kat cl-c2 Araş| Yangln Çlklşla.l 2

c Blok z.Kat c2-c3 Arasl Yangln Çlkl§lan 3

c 8lok z.Kat c4-c5 Arasl Yanqln ÇlklŞlarl 2

c Blok z.Kat c5- A1 Arasl Yangln Çıklşlarl
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2l. İş bitiminde Yüklenici aşağıda belirtilen malzemeleri İdareye yedek malzeme olarak teslim
edecektir. Malzemeler proje kapsamında kullanılan ürünlerle aynı özellikte olacaktır.

ıtialzeme Adl Miktarl

8 Reader Kapasiteli Kartll Geçaş Kontrol Paneli 1

4 Röle Çlklşİ Expansion Kart 2

Kart okuyucu 15

Elektrikli kilit ve karşlığl 15

Manyetik Kontak 15

Acilclk|Ş Butonu 15

KARTLI GEçiş VE GÜVENLiK SiSTE}ri TEKNix nEılyıAnı
Kartlı Geçiş Kontrolörleri

l. Kaıtlı geçiş sisteminde lP tabanlı kontrol panelleri kullanılacaktır. Bu şekilde paneller; kendi
aralarınd4 veri tabanı ile iş istasyonlaıı IP ağ üzerinden haberleşecektir

2. Sistemde, arıza riskini en aza indirmek için lP dönüştürücü, saha kontrol paneli, kart okuyucu
bağlantı ünitesi ve giriş-çıkış modüIlü ayrı ayrı olmayacaktır. Tüm bu özellikler tek bir panel
ile sağlanmalıdır.

3. Kartlı geçiş kontrol panelleri sekiz reader kapasiteli olmalıdır. Aynı kontrolör üzerinde gerekli
giriş ve çıkış bağlantıları yapılarak kapılara bağIı manyetik kontak, kilitler ve diğer izleme
noktaları izlenip, kontrol edilebilecektir.

4. Her panele bağlanacak 4 röle çıkışlı expansion kart ile panel kilit için röle çıkış sayısı 8 adet
olmalıdır.

5. Sistemde kullanılacak giriş çıkış modülleri de IP tabanlı kullanılacaktır. Bu şekilde paneller
kendi aralaıında, paneller veri tabanı ve iş istasyonlarıyla IP üzerinden haberleşecektir.

6. Kartlı geçiş ve güvenlik amaçlı kullanılan kontrolörlerin röle çıkış noktaları, servis amaçlı
olarak kullanmak üzere modül üzerindeki üç kademeli(auto-on-ofQ anahtar yardımı ile
manuel kumanda edilebilecektir.

7. Sistemde paneller ile sunuculaı arasında ya da paneller arasında bir haberleşme problemi
olduğund4 paneller üzerindeki mevcut yetkiler üzerinden, kartlı geçiş kapılarının çalışması
kesintisiz devam edebilmelidir. Haberleşme probIemi giderildiğinde kontrol panelleri
üzerindeki olay ve alarm bilgilerini otomatik olarak sistem veri tabanına aktaracaktır.

8. Kartlı geçiş kontrolörleri Wiegand, ABA, HlD Corporate l000, CardKey gibi standart kart
okuyucu haberleşme protokollerini desteklemelidir.

9. Kartlı geçiş kontrol panellerine kart okuyucu, fuş takımlı kart okuyucu, biyometrik tipte
okuyucular(parmak izi, iris, yüz v.b. tip okuyucular) bağlanabilmelidir.

l0. Bir kapı için farklı yapı ve kriptoda en az dört farkh kart yapısı tanımlanabilmelidir.
ll. Tüm geçiş yetkilendirilmeleri, alarm senaryolan ve sistemin işleyişi kontrol panelleri

seviyesinde olacaktır. Bu şekilde veritabanı sunucusu ve/veya iş istasyonları iIe kontrolörlerin
haberleşmesi kopması halinde dahi sistem yetkilendirmelere ve senaryoiara bağlı olarak

çallşmasın! sürdürebilecektir.
l2. Sistem interlock yapısını desteklemelidir. Bu şekilde aynı bölgeye ya da farklı bölgelere açılan

kapılardan, aynı anda sadece bir kapının açılabilmesi sağlanacakt|r.
l3. Sistem man-trap desteklemelidir. Bu şekilde aynı koridora açılan bölgede, sadece bir kişinin

olması sağlanabilecektir.
l4. Sistem two-men rule özelliğini desteklemelidir. Bu şekilde bir bölgeye geçiş için aynı anda iki

kişinin beraber girmesi sağlanabilecektir. Senaryoya bağlı olarak aynı anda 3 ve daha fazla
kişi için de bu senaryo yapılabilmelidir.

l5. Kartlı geçiş ve güvenlik panelleri saat, gün, ay, yıI ve haftanın günü gibi bilgileri içerisinde
tutabilmeli ve olası elektrik kesintisinde bu bilgilerin güncel olarak korunabilmesi için
panellerin bellek|eri batarya yedeklemeli olmalıdır. Batarya en az l hafta bu bilgilerin saklı
tutulmaslnl sağlamalıdır.
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16. Kanlı geçiş ve güvenlik panelleri, gün ışığında yararlanmak üzere saatlerin ileri ve gerı
alınması işlemlerini otomatik olarak yapabilmelidir.

l7. Kartlı geçiş ve güvenlik panellerinden herhangi birisinde ki arıza diğer panellerin çalışmasına
engel teşkil etmeyecektir.

|8. Kartlı geçiş panelleri aynı zamanda seri bir haberleşme portu üzerinden ek lisanslar ile farklı
sistemler ile entegrasyona destek vermelidir. Haberleşme portu üzerinden Modbus, Lonworks,
Bacnet v.b. açık protokolleri desteklenerek farklı güvenlik uygulamaları ile yazılım tabanlı
entegrasyon yapılması sağlanabilecek bu şekilde entegıe edilecek sistemler güvenlik yönetim
yazılımı üzerinde kontrol ve izlemesi yapılabilmesinin yanı sıra güvenlik senaryosu
uygulamalarına olanak sağlayacaktır.

l9. Kartlı geçiş panellerinde, içinde bulunduğu panoların sabotaj ve kurcalamalara karşı bir
tamper izleme noktası bulunmalıdır.

Asansör kontrol sistemi Donanımı Genel Özellikleri:

l. Kişilere kat bazında çıkma yetkisi verilecektir. Personel kartını okutacak ve çıkmak istediği
katın butonuna basacaktır. yetkisi var ise bu katın butonu aktifolacaktır.

2. Asansör kontrolü için kabin içine bir adete kart okuyucu monte edilecektir. Bu okuyucu
asansör kontrolör modülüne bağlanacaktır.

3. Asansör kabin kontrolör modülleri birbiri arasında RS485 veya modbus veya ethemet
üzerinden master asansör sisiem kontrolörü kullanılarak bağ|anacaklardır. Asansör sistem
kontrolörü de sistem yazı|ımlarının kurulu bulunduğu sistem PC bağlanacaktır.

4. Bu amaçla kabin içine bir adet kart okuyucu ve bu okuyucunun bağlandığı kart okuyucu
kontrolöri ile input/ouçut kontrol kartları verilecektir. İnput/output kontrol kartlan en az 6
katı kontrol edecek kapasitede olmalıdır.

Kartlı Geçiş Sistemi ve Yazrlımı:

Teklif edilen si§tem mevcut yazıhm ile çaIışacaktır. Yüklenici mevcut §istem ile uyumlu sistem
verememesi durumunda mevcut sistem yazılımr kendi verecği yeni yazılım iIe
yenileyebilecektir. Bu durumda vereceği yazılımın öze|Iikleri aşağ|da belirtilmiştir.

l. Sistemde mevcut geçiş kontrol yazılımı kullanılacaktır. Bu yazılımı yüklenicinin
kullanamaması durumunda aşağıdaki özellikleri karşılayan bir geçiş kontrol yazılımını
ücretsiz verecektir.

2. Kuilı geçiş ve güvenlik sistemi modülerve entegrasyona açık bir sistem olacaktır.
3. Sistem lP tabanlı olacak ve birağ (network) üzerinde işletilecektir.
4. Sistem en az64 adet iş istasyonunu destekleyecektir.
5. Merkezi bir veritabanı(database) olacak ve tüm iş istasyonlan(workstation) aynı veritabanını

kullanacaktır.
6. Kartlı geçiş ve güvenlik sistemi yazılımı MS Windows velveya Linux işletim sistemlerinde

çalışmaya uygun olacaktır.
7. Veritabanı olarak MS SQL kullanılacaktır.
8. Sistem eşzamanlı olarak tüm kullanıclların sisteme bağlanmaslna ve Veritabantna ulaşmaslna

imkan sağlayacaktır.
9. Sistemde en az l00 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve sistem kullanım yetkileri, kullanıcı

profi line göre ayarlanabilmelidir.
l0. Sistem kul|anımı kolay ve üst seviye de bir kullanıcı arayüzüne sahip olacaktır. Sistem

op€ratörleri, yetkilerine bağlı olarak, tesis edilecek kullanıcı arayüzü ile aşağıda belirtilen
uygulamaları yapabilecektir.

. kart tan|mlam4 silme ve değiştirme yapabilecektir.
o Alarm ve olay durumları izlenecektir
. Alarm ve durum raporları alınabilecektir
. kartlı geçiş kapılan ve alarm noktalan grafik arayüz vasıtası ile izienebilecektir

?
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. Alarm durumunda alarmın bağlı olduğu grafik ekran otomatik olarak kullanıcının
ekanına gelecektir

. Alarm durumunda alarmın bağlı olduğu kameraların görüntüleri otomatik olarak
ekrana gelecektir

o sisteme bağlı kapılar manuel olarak grafik arayüz vasıtası ile açılıp,
kilitlenebilecektir.

. sistem kendisi otomatik arşivleme yapabilmelidir ve izlenebilmelidir.
ı Acil durumlarda basit bir şekilde içerideki çalışanların acil durum raporunu

verebilmelidir.
. Departman, kullanıcı ve kapı bazlı özel raporlamaları yapabilmelidir.

l l. Alarm bilgileri, alarmların sınıflandırılabilmesi için farklı renklerde gösterilebilmelidir.
l2. Sistem olay ve alarm durumlarını grafik arayiiz üzerindeki planlar üzerinde gösterebilmelidir.

Yine aynı planlar üzerinde, gerçek zamanlı olarak, kapı ve iz|enen noktalaıı durumları
görülebilmelidir.

l3. Operatörler kapı ve izlenen noktaların durumlarını değiştirebilmelidir. Bu durumlaı:
o kapı noktalarının manuel olarak açı lması-kapatılması ve senaryoya bağlı olarak otomatik

oIarak çalıştırılabilmesi(loc-unlock-secure)
. İzlenen alarm noktalarının aktifve pasifhale getirilebilmesi (arm-disarm)
o Antipassback durumunun tamamen iptal edilebilmesi.

l4. Sistem sabotaj, hata ve arıza durumlarını gerçek zamanlı olarak gösterebilecektir. Bu bilgiler
kullanıcı arayüzündeki grafik ekranlarda gösterilecek ve arıza-hata olayı gerçek zamanlı
olarak sistemde raporlanabilecektir.

l5. Sistem üzerinden olay ve alarm durumlarına senaryolan tanımlanabilecektir. Belirtilen olay ve
alarm durumuna göre sistem otomatik olarak tanımlana senaryoyu gerçekleştirecektir.

l6. Olay ve alarm bilgileri gerekli görüldüğü durumIarda yğdeklenebilecektir.
l7. Sistemde zaman programı tanımlaması yapılabilme|idir. Bu şekilde izlenen noktaların alarm

aktivasyonu(arm-disarm) zaman programına bağlı olarak yapılabilecektir. Aynı zamanda kartlı
geçiş kapılarının da çalışma modları(lock-unlock-secure) yine zaman programına bağlı olarak
otomatik değiştirilebilecekıir.

l8. Kart sahibi bilgileri aşğıdaki parametreleri içermelidir. Aynı zaman da farklı bilgi ihtiyaçIan
için de bir kart kullanıcısı için aşağıda ki parametrelerde dahil l28 ayr| parametre

tanımlanabilmelidir.
o Ad/Soyad
o kimlik Numarası
o sistem numarası
o Bağlı bulunduğu şirket/organ izasyon
o Telefon numarası

l9. Kart sahiplerinin resimleri sistemde kayıt altına alınabilmelidir. Bunu için taranmış bir resim
ya da bir webcam vasıtası ile çekilecek resimler kullanılabilmelidir. Bunun için ayrı bir
veritabanı kullanı lmayacaktır.

20. Sisteme bağlanacak webcam kartlı geçiş sistemi ile yönetiIebilmelidir.

2l. Sistemde tanımlanacak kişilerin geçiş yetkileri zaman bağımlı veya bağımsız olarak
tanımlanabilmelidir. Burada amaç geçici olarak kart veriImiş kişilerin geçiş yetkilerini
sınırIayabilmektir.

22. Kart sahiplerinin kapı geçişleri sistemde gerçek zamanlı olay kaydı olarak sistemde
görüntülenebi lecektir.

23. Kart sahiplerinin yetkileri dışında ya da diğer istemsiz geçişler, gerçek zamanlı alarm olayı
olarak sistemde görüntülenebilecektir. Bu olaylar:

. ceçiş isteği reddedildi (kart sahibinin yetkisi dışında bir kapıdan giriş yapma isteği )

. Geçersiz kart (sistemde tanımlanmamış ya da iptal edilmiş kart ile bir kapıdan giriş
yapma isteği)

o uzun süre kapının açık kalması (geçiş yapıldıktan sonra tanımlanan kapının açık
kalabilme süresinden daha fazla açık kalması durumunda)
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. zorla kapının açılması (ilgili kapının herhangi bir şekilde geçiş izni istenmeden
açılması durumunda)

. Duress alarmı (tuş takımlı reader üzerinden kullanıcın alarm kodunu girmesi ile)
o passback alarmı (belirlenen bölgeden çıkış yapmadan tekrar girilmeye çalışması

durumunda)
24. Sistemde herhangi bir haberleşme problemi olduğunda, operatörler sistem tarafinda

bilgiIendirilecek ve bu bilgiler olay veya alarm kaydı sistemde olarak tutulabilecektir.
25. Sistemde resmi tatil, hafta sonu ve/veya normal günler için farklı geçiş yetki parametreleri

tanımlanabilmelidir. Bu tanımlaralar saat aralığı bazında da yapılabilmelidir.
26. Her bir kart sahibi için erişim yetkilerini tantmlayan bir erişim seviyesi olacaktır. Buna göre

her bir kart sahibi için, ilgili kart sahibi bilgileri, erişim grubu, belirli kısımlara giriş izni
verilen zaman periyotları ve erişim yetkilerini belirlemeye yönelik diğer bilgiler işlenecektir.
Bir erişim seviyesi, sadece tek bir kart sahibine tahsis edilebileceği gibi bir erişim grubuna,
belirli bir kart sahibi seviyesine veya ayn| kısımlara, zonlara erişimlerine izin verilen bir grup
karı sahibine tahsis edilebilir.

27. Sistemde, kart sahipleri sisıemde kayıtlı fotoğafları, operatör bilgisayan ekranında kart
sahiplerinin kapı geçişlerinde pop-up ekan görüntüsü olarak gösterilebilmesine olanak
sağlayacaktır. Fotoğrafın yanI sıra kapı bilgisi ve kişi bilgileri de gösterilebilmelidir. Bu
şekilde geçiş yapan kişi ile kart sahibinin aynı kişi olduğu hem görsel hem de verisel olarak
kontrol edilebiIecektir.

28. Uygulamaları ile yazılım tabanlı entegrasyon yapılması sağlanabilecek bu şekilde entegre
edilecek sistemler güvenlik yönetim yazılımı üzerinde kontrol ve izlemesi yapılabilmesinin
yanı sıra güvenlik senaryosu uygulamalarına olanak sağlayacaktır.

29. Kartlı geçiş panellerinde, içinde bulunduğu panoların sabotaj ve kurcalamalara karşı bir
tamper izleme noktası bulunmal ıdır.

]0. Sistem için kablo kablo alt yapısı yüklenici tarafından eksiksiz tamamlanacaktır.

Kart Okuyucular ve Kartlar:

l. Kart okuyucular mevcut personel kartlarını okuyacak özellikte olacaktır.
2. Kart okuyucular yaklaşım tipli olacaktır.
3. Mevcut kartların ve kart okuyucuların kullanılamaması durumunda yüklenici eskilerin yerine

de ücretsiz kart okuyucu ve kartlar verecektir.
4. Sistemde kullanılacak yaklaşım tipli temassız kartlar kredi kartı boyutunda olacaktır.
5. Kartların üzerine baskı yapılabilmelidir.
6. En az26 bit olmalıdır.

EIektrikli Kilit:

1. Kapı kilitleri, aksi belirtilmediği sürece, elektrik kesildiğinde kapının açılmasına imkan

sağlayan fail-safe tipi olacaktır.
2. Kullanılacak elektrikli kilitler manyetik tipte olacaktIr.
3. Orijinal montaj aparat|arı ile birlikte teklif edi|ecektir.
4. Elektrikli manyetik kilitleren az 500 kg'lıkyüke dayanabilmelidir.
5. Kilitler yangın otomasyon sistemine entegre edilcektir. Yangın anında tüm kapılar açılacak

kilitler devre dışı olacaktır.

Mınvetik kontak

1. Kapıların durumlarının izlenmesi için manyetik kontaklar kullanılacaktır.
2. Kapı tipine göre yüzey ya da gömme tip kullanılabilecektir.
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