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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

Ağrı İH Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ LOJMAN ASANSÖRLERİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIM İŞİ 27.11.2

SAYIN ...................................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu ihale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini İdaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

Dt.Mustafa Alper ÜNAL 
/  r\ Yönetici V ..

SIRA NO M ALZEM ENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 KAPI KARTI 1 ADET
2 KAPI MOTORU 1 ADET

TOPLAM

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN en g e ç  29.11.2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00'A k a d a r  s a t in  a lm a  m ü d ü r lü ğ ü 'n e  ve  GÖREVLİLERİNE 
VERİLM ESİ GEREKM EKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLM AYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUM ARASI VE TESLİM AT SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRM EYE ALINM AYACAKTIR.

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞM AYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.



ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teleskopik 2 Panel Kabin Kapısı
- Modüler montaj ve satışı
- Panellerin üç eksende ayarı
- Giriş Genişliği Ayarı
- 220 V AC ve 115 V AC Besleme Gerilimi
- Çift Kanal 100 Puls Enkoder
- isteğe Bağlı Sürücü Seçenekleri;
* 24 V DC motorlar ve sürücüler ( Redüktörlü )
* 220 V AC motorlar ve sürücüler ( Redüktörsüz )
Teknik Özellikler kapı motoru
Kapı kartini teknik özelikleri

KM-20 kapı kontrol kartı, donanım olarak 4 bölge motor kontrolü ve çift kanal yüksek çözünürlüklü 
enkoder girişi ile motora tam hakimiyet sağlar.
Gelişmiş yazılımı ile seyir rampalarında S yumuşatmaları ve limit şalter gerektirmeyen algoritması ile kapı 
hareketlerinde seri fakat sarsıntısız hareketlere olanak tanır.
Kapı operatörünün çalışması için limit şaltere gerek yoktur. Kapı genişliği, kapı açık-kapalı pozisyonları 
otomatik olarak tespit edilmektedir.
Kumanda panoları ile tam entegre çalışabilmesi için kapı tamamen açıldı, tamamen kapandı ve 
sıkışma/fotosel algılandı kontak çıkışları verebilir.
Yavaş hız sinyal girişi ile uzun süreli fotosel kesmelerinde fotosel sinyali dikkate alınmayarak kapıların 
yavaş hızda ve sesli ikaz ile kapatılması sağlanır (Nudging modu).
Yangın asansörü kapılarında kullanım için uygundur (Yüksek hız sinyal girişi algılanabilir).
Elektrik kesilmelerinde 2 adet 12V akü desteği veya harici 24VDC besleme ile çalışabilmektedir. Acil 
besleme tipi, kart üzerindeki jumper ile kolayca seçilebilmektedir.
Akülerin şarjı kart tarafından yapılır. Akü desteğiyle acil kapı açma sonrasında kart uykuya geçerek, akülerin 
tamamen boşalması engellenir.
Katta sinyali ile asansör kapı açma bölgesinde değilse, akülü kata getirme sistemlerinde kapıların kat 
seviyesine kadar kapalı tutulması sağlanır.
Kapı sıkışması anında sesli ikaz ile geri açma yapılır. Sıkışma algılanan bölgeden yavaş hızla geçilerek 
yolcuların ve kapının zarar görmesi engellenir.
Güvenlik, gerekli ihtiyaçlar ve ayar kolaylığı açından, menüye erişim yetkilendirilmiştir. Menüye erişim için 
üretici seviyesi, temel seviye ve kısıtlı seviye olmak üzere farklı yetkiler atanmıştır.
Üretici firmalar için motor redüksiyon oranı, motor devri, tahrik kasnak çevresi, kaşık açma bölgesi gibi 
uygulama esnekliği sağlayan parametreler girilebilir.
Kullanıcı ayarları için santimetre/saniye cinsinden tanımlı hız ayarları ve santimetre cinsinden tanımlı rampa 
yolları belirlenebilir.
Kapı açık ve kapalı tutma basıncı, kapı sıkışması algılama basıncı ihtiyaca göre ayarlanabilir.
Açma/Kapama sayacı ile kapının çalışması takip edilebilir.
İsteğe bağlı temin edilen harici KM-20 Tuş Takımı ile tüm sistem parametreleri kolayca ayarlanabilir.
Kapının çalışması detaylı olarak izlenebilir.
Kart üzerindeki 7-segment gösterge ve butonlar kullanılarak temel parametreler (kapı açma-kapama hızı, 
sıkıştırma basıncı, sinyal tipi, demo modu) ayarlanabilir.


