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BlNoKüLER gĞiri rvı MiKRosKoBu

TEKNıK şARTNAMESi

1. 50 adet binoküler mikroskop verilecektir,

Z. Sinotüler mikroskop gövdesi ergonomik dizayna sahip. olmalıdır,

3. Binoküler mikroskobun 
'urn 

n"-"t"" kısım|arı, dayanıkh, paslanmaz metal

malzemeden yapılmış olmalıdır,

4. Cihazın tüm optik 
"k"rn, 

1oUl"rtit, oküler, kondanser Jensı, prizmalar ve aynalar}

gerçek camdan yap,ı, oımaı,d,,, optik sistemde kesinlikle plastik Ve türevi malzeme

İrlrnmama|ıdır. Bu özellik belgelendirilmelidir,

5. Optik sistemler, nemli ,";;;;;;"da, mantar ve küf üremesine karşı korumalı

olmal.d,r.Bunailişkinantimikrobiyalbelgeyesahipolmalıdır'
6. Mikroskopta kremayer dişlisinin ""nıa 

kullanılmaktan dotayı, gevşeyerek

düşmesini önleyen, sonsuz dişlili sıkıştırma tertibatı bulunmalıdır veya kremayer

olmamalıdır.

7. Mikroskop, kromatik sapmaları ortadan kaldırarak, görüntülerin kenarları da dahil

olmak üzere yüksek keskinlik ve kontrast sağlayan sonsuza düzeltmeli optik sisteme

sahip olmalıdır.

8. Mikroskobun 30" ve üzeri derecelerde eğime sahip ve 35O" dönebilen binoküler

gö2|em tü pü olmalıdır,

9. Binoküler başlıkta gözler arası mesafe, 47,75mm,48-75mm veya 52-75mm mesafeler

arasında aya rla n a b ilm e lidir,

10. Mikroskobun bir çift 1Ox büyltmeli, görüş alanı en az 18mm olan, en az plan akromat

özellikte okülerleri olmalıdır, Her ikl oküler ile dioptri ayarı yapılabilmelir,

11. Okülerler gözlem üzerine vida ile sabit|enebilmeli, sadece yetkililer tarafından

müdahale edilebilmelidir, En az bir adet okülerde pointer bulunmalıdır,

12. Mikroskobun en az 4 onlektif yuvalı, bilyalı yataklar üzerinden sonsuz dönüŞlü' her

objektif yuvası "t"..tik;;;;-r"uoır"ri 
olmalıdır. Ça|ışma yapılan objektif dışındaki

İiğer oUjektlfler iç tarafa gövdeye bakar pozisyonda. olmalıdır,

13. Mikroskobun ouieı<titıeri in.. rı.n Akromat özellikte olmalı ve aşağıdaki değerleri

karşılamalıdır.

Nümerik açıkIık(en az }
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14. Mikroskopun obiektiflerinin objeye çarpmasını ve deformasyonunu önlemek için ob,ie

tablasl üst pozisyonda kilitlenmelidir,

15. Mikroskobun, ileri-geri ve sağa-sola hareketli, milimetrik taksimatı olan mekanik

şaryosu olmalıdır. Mekanik şaryonun X ve Y eksenlerind.eki hareket torku ayrı ayr|

ayarlanabilmeIldir. Böylelikle her iki eksendeki hareket hassasiyeti kontrol

edilebilmelidir.Tablaboyutlarıenaz120x132mmolmalıdır.SağelilekumandaIı
mekanik tablanın tarama sahası, en az vertikal alanda en az 26 mm, horizontal a|anda

en az 75 mm olmalıdır(L),

16.Mikroskobunnetlikayarl,mikroskopgöVdesininhemsağhemsolyanındabulunan,
koaksiyel makro ve mikro çift düğme kumandası ile sağlanmalıdır, İnce ayar düğmesi

sonsuz dönüşlü olmalıdır, Mikroskopta fokuslama makro ve mikro vidalar ile

yapılauilmelidir. ince odaklama hassasiyeti en az 1mikrometre Veya taksimatlar arasl

mesafe en fazla 4 mikrometre olmalıd|r,

17. Mikroskopta kondanser sistemi ayarlanabilir iris diyaframlı, N,A, en az 0-90/1,25

değerinde ve Abbe tiplnde olmalıdır, Kondanser yüksekliği ayarlama düğmesi ya da

objektif lerle orantılı ayarlama sistemi bulunmalıdır,

18. Mikroskopta aydınlatma sistemi göVdeye monİeli uzun ömürlü en az 3W LED

aydınlatma sistemi olmalıdır,

19. Mikroskop üzerinde açma-kapama düğmesi ile ışık şiddeti ayarlanabilmeli veya ışık

şiddetini ayarlamak için bir düğme bulunmalıdır,

ZO. lvllkroskop aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olmalıdır;

a) Gövdesi üzerinde ışık şiddetini gösteren gösterge bulunmalıdır ve hem halojen

hem de LED aydınlatma verilmelidir veya;

b) Mikroskop açık vaziyetteyken kullanılmadığı takdirde 2 saat sonra otomatik

kapanma ve kullanıcı tarafından merkezlenebilen kondanser özelliği olmalıdır

Veya;

c) Mikroskobun tekrar fokuslanabilenfokus sistemi bulunmalıdır ve sta8e üst

limitibelirle n ebilmelid ir,

21. Her bir mikroskopla birlikte logolu toz örtüsü, orijinal kullanma kitapçığı, gerekli

avadanlık, gerekli alyen anahtarı verilmelidir,

22.ÖnerilencihazınCEbelgesibulunmalı,teklifverenVeyaüreticifirmanınlso9001
sertifikaslbulunmalıveteklifverenTSEonaylıTeknikServisyeterlilikbeğesinesahip
olmalıdır.

23. Firmalar teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda, orijinal katalog üzerinden teknik

şartnameye madde madde uyduklarını göstermeIidir,

24. Tüm mikroskoplar fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalı, Garanti

süresininbitimindenitibarenenaz10(on}yılsüreileücretkarşılığıyedekparçaVe
servis garanti5i verilmelidir,

25. Firmalar tekıif ettikleri cihaz için demonstrasyon yapmah, tüm hareketli parçaların

dayanık|ı, paslanmaz, metal malzemeden yapılmış olduğu ve optik sistemin kalitesi

gösterilmelidir. optik Ve kalite performansl düşük teklifler, değerlendirme dışı

bırakılacaktır
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