
T. C.
AĞRJ VALlLİĞi

iL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağı DevIet Ha§mesi

sayı
Konu

57212|53/Ls
Malzeme Alımr Hk

27l02/20|9

Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı l Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 §eyılı ihal€ Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyaıının 0l/03/20l9 tarih ve saat
10:.00' e kadat sotünolma004@gmoil.com adresine bildiımenizi rica edeıim.

Sıra
No

\Ialz€menin Adl Birimi Mikta>- 4i.İm
Fiyat

Toplam
Fiyat

I
MEK MARKA VENTILATÖR lçİN AKTlr
NEMLENDlRlcl clHAz

ToPLAM

!,
idari er Müdürü

EfuM Yoı, 0ı,1 oıorr rar§ ,lÖr]
rd4r: (u72' 2l sl056 Fr(ly72)21''22 .aülardln hoooa@,a'L.fi

ADET

Firma yetkilisi
İınzı/rfuşc

NOTLAR
l-Tekliflğrin m 8§ 9n l.klif v.rme taİihi v€ sadine kadar saımılmı Biriminc vcrt gö..vlilğt vclilİncsi

2_Tğkliflğ (Ekdn ve yazı jl.) KDv tıa.iç TL olaİak diız.nl.nec.kıil.
3_IJBB Kodu ve sUT Kodu b€linilmcyen t€klifler değeİlcndirm. dıfl kala.nktr.
4Ödemeler l 80 gon iç.risinde }ap a.€İt..
s_Fiili oleak kullanıla.ık malzcm€ amcliyıı sotEDdı b.lli ola.ağından sm€liyattı ku]lüntlsn malı.mc vc adedi kadd İtıD.a

6.Dötme olarak 8dirilen !e aİncliyan n sonm tullanıldığl b.lli olan İnnlzchçl€rin baıkodlan azami 5 80n içind. teslim
edilmediğ iakdird€ hı§la doşal0n k prtla.ığndn hğtİ,ıı8i bir &ğnc yaPılnaya.lkbr.
?_^İnl.r httpr/w..8riih.1.8ov.t./.d.dli Ağn yıllllİi lİ.l. Yğ..aiü si.t ni!d.. d. itı. .dllE.İt.dii
&Al|m konusu cüaz i9 ğğitini hısğn.mirc ğcİğsiz yı9 Eİtır.
g-t]-posta adBiİiz satİıdıİıayı lcrili.§t, lüm altmlü §zımüİ olılik .-po§a 0airden d6 iI4 .dilmehcdk.
t& Baliüin onanm dht.md! frtnrlann ycüi b€lgekİi olmaİ zorundadf.



AKTiF N MIENDiRici Esi

1. Nemlendirici hasta devre.indeki yoğunlaşmayı önlemek amaclyla ha,ta hortumunu da içeriden
ıstabilecek tertibata sahip devreler i|e çaIlşan ve l5l ölçümünü hem humidifier çemberl üzerinden hem
de Y parçaslndan yapabilen iki adet ls| sensörü (veya iki 5ensörlü ı5l probu) olmalldlr.

2. Nemlendirici, gaz slcakllğlnt devamll olarak gösteren bir gö'tergeye sahip o|malıdlr ve gaz s|cakllğl
nemlendirici taraflndan otomatik (servo kontrollü) olarak yapl|acaktlr. Nemlendirici cihazl aktif
uygulanan nem yüzdesini sürekli olarak ekranda ölçebilmelidir.

Nemlendirici cihazl kullanlm kolaylığl için ağlrl|ğl enfazla 3 kg olmal|dIr.220 V 50-60 Hz İ10 şehir şebeke
geriIimi ile çallşmalldlr.
Nemlendjrici arkadan aydlnlatmaİ tcD ekranl mevcut olmalldlr, Bu ekranda l:Eoran|, tarih,çallşma saati,
çallştlğ| modu Ve hava yolu slcakl|ğlnl gösterebilmelidir,
Nemlendirici cihazl en az 170 w kapasitesinde olmalldlr.
invaziv ve noninvaziv olmak üzere iki ayrl modiJ olmalldlr,
cihazda bulunan bir fonk5iyon sayesinde lstlcı tel bulunmayan devreler ile çallşmaya uygun bir çallşma
modu bulunmalı ve çallşma esnaslnda |st|cl tel voltajınt ve alarmInl kesebilmelidir, Bu modda optimal
slcakllğl sağlamak için sürekli olarak lsl problarl ile ölçüm yapIp slcakhğl stabil tutabilmelidir,
chamber ve hava yolu slcakllğl ayrı ayrl ayarlanabilmeli veya cihaz optimal nem oranlnl sağlamak ıçin
bu değerleri otomatik 5ervo kontİollü avarlamalldlr,
cihazotomatik servo kontrollü olmall bu sayede istenilen edilen slcakllklarda sürekli olarak sabit
tutabilmelidir,

10. .cihazda iki farklI noktada lsı ölçümü olabilen ısl probu olmaIl chamber ve haVayolu slcakllğ|
istendiğinde ayrl ayn ekranda izlenebilmeli ve ayrlca hem chamber slcakllğlnl hem de havayo|u
slcak|ığlnl istenilen slcakllğa set edebilmelidi..

11, cihaz devre bağlm|ı olmamalı bu sayede her set ile uyumlu çalışabilmelidir,
12. lsl probunun Çift lsltlclll dev.elerle çallşabilmesi için her cihazla beraber çiftli ıslt|clll kablo Verilmelidir
13, Nemlendirici cihazında enaz aşağldaki aIarmlar mevcut olmalı ve açlkça ekrandan görülebilmelidir.*. lsıprobuarızasıalarmı
. inspirasyon 15ıtlcl tel alalmı
. Ekspirasyon ls|t|cl tel alarmI

. Yüksek -Alçak hava yolu slcakllk alarml

14. Teklif edilen cihaz hastanemizde envante.indeki mek marka mekanik Ventilator cihazları ile tam uyumlu

ÇalıŞmaİdIr. Nemlendirici ciha2l hastane envanterinde buIunan ventilator cihazına bağlanabılmeli Veya
nemlendiriciye Ventilatorden komıJt Verilebilmelidir. Bu sayede nemlendirici cihazlndan geÇmiş tüm
datalarl bilgisayafa aktarabilmek istendiğinde mİmkün olabilmelidir
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15- Nemlendirici cihazl ile beraber 1 adet çift noktadan ölçüm a|anı5l, aktif ne
üsltmalı devrelelie lyumlu lsltlcl telara kablosu Ve bağlantl için bütün apar

m ora l ölçüm probu, çift
lecektir,atlar ra
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