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KAN TAŞ|MA PNÖMAT|K |STASYoNU TEKN|K şARTNAMES|
1. Teklif edilecek kan ve örnek taşıma sistemi; mevcut AEROCOM marka pnömatik sistemine
2. uygun COM istasyon olmalıdır.
3. Pnömatik Tüp lstasyonu
4 lstasyon, gönderme ve alma istasyonu olarak çalışan düşey konumlu olma|ı ve istasyon
5" boyutları takılacağı mahalle uygun olmalıdır.
6. AÇllır, ön kapaklı tipte, kapak üzerinde, alt, üst veya ön bölümünde bulunan haznesine, en az
7, bir taşıma tüpü (taşıyıcı ) alabilir yapıda olmalıdır.

9 lstasyon üzerinden otomatik gönderme işlemi yapabilir olmalı, taşıyıcı tüpü göndermek için
9. ayrıca gönderme düğmesine basmaksızın istasyon taşıyıcıyı otomatik olarak algılayıp gönderi
10. yapabilmelidir. Böylelikle istasyon başında gönderim için bekleme yapılması önlenecektir,
1'1. lstasyon, tam entegre yavaşlatma fonksiyonuna sahipolup, taşıyıİı tüp alıcı istasyona
12. vardığında, yavaşlatıcı hava yastığı fonksiyonu ile hızı düşürülmeli ve yumuşak bir iniş
13. sağlamalıdır.
14. Alıcı tarafında, gelen taşıyıcılar için bir sele veya koruyucu kabin tertibatı olmalı ve taşıyıcı
15. bu sele içine yavaş bir şekilde düşmelidir. Sele içinde ayrıca kırılmayı önleyecek koruyucu
1 6. yastık bulunmalıdır.
17" lstasyon alıcı tarafında bir hava basıncı yada hava kirliliğiyaratmamalıdır.
18. lstasyona ait mikroişlemcili devre üniteleri, soket|i ve takİlıp, çıkarılabilir tipte kolay
19. müdahale edilebilir biçimde olmalıdır.
20. lstasyon arza algılayıcı (sensor) 'larına sahip olmalıdır. Sistemdeki algılayıcıların tümü
21. optic okuyucu özellikli olmalıdır.
22. lstasyon modern görünümlü, kir tutmaz, temizlenebilir ve yıkanabilir, sağlam temelli
23. paslanmazmalzemeden yapılmış ve darbelere dayanıklı tipte olmalıdır.
24. lstasyon üzerine gerekli operasyonları yapmak üzere Opeİasyon Paneli ihtiva etmelidir. Bu
25. Operasyon Panelleri aşağıdaki öze|lil(lere sahip olmalıdır.
26. Telefon-tipiveya membran tipituş takımına sahip olup, gönderilecek istasyon bu
27 . panel üzerinde tuşlanarak seçilebiImelidir
28. Tuş takımında yanlış tuşlama halinde iptal tuşu bulunmalıdır.
29. Gönderilecek yöne ait ayrıca bir yönlendirme tuşu o|mamalıdır.
30. Operasyon Panelleri üzerinde iki sıralı ve her biri en az16 dijitli (en az2x16 LCD) Likit
31. Kristal Gösterge (LCD ) bulunmalıdır. lstasyon ekranları kendinden arka iç aydınlatmalı,

ü4"," jrhı
'zLL's-..

oNA

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sayfa 1 of 2

?



32. kolay okunabilir (display ) tipte olmalıdır.
33. Ğönderi halinde, ekran (display) üzerinden gönderi|en istasyon numarası ve adı açık bir
34. şekilde görülmelidir, Alıcı istasyonda, alım halinde, istasyonun alım yaptığı uyarısı yazılı ve
35. görsel olarak çıkmalıdır. Ayrıca alım yapan istasyonda taşıyıcının hangi istasyondan geldiği
36, yazmalıdır.
37. Sisteme bağlı istasyon uzaktan kontrol edi|ebilmelidir. (modem, PC vasıtası ile )
38.
39. Tesis edilecek sistem içerisinde, güvenlik ya da başka sebeplerle yalnzca gönderim ya da
40, alım için kısıtlama gerektiren istasyonlar, yalnız bir istasyona gönderim yapabilecek şekilde
41 . ayarlanabilir olmal ı d ı r.

42. Sistem içerisindeki istasyonlar, kullanıcıların tanımlanması amacıy|a isten|len şekilde
43. gruplandırılabilir olmalıdır. Oluşturulacak grupların hangi istasyonlara gönderi ve alım
44.yapacağı, hangi istasyonlarla gönderim ve alım yapamayacağı ayarlanabilir olmalıdır.
45. Böylelikle sistem içinde gereksiz kullanımlar önlenebilecektir.
46. lstasyon elektronik ve mekanik olarak en az iki yıl garantili olmalıdır.
47,
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