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1. oDyoLoJiK EEG KABiNi gir ı 1rrrNiK şARTNııvınsi piı,nirİvı
LABORATUVARINA YAPILACAK)

l. Kabin her türlü tetkikin yapılmasına uygun olacak şekilde tamaını dekape saçtan imal edilmiş
olmalıdır.
2. Kabin elektrostatik boyalı olmalıdır. Kabinin iç yüzeyinde delikli saç kullanılmalıdır.
3. Kabinin iç yüzeyinde kullanılan dekape saç 1.2 mm olmalıdır.
4. Çift cidarh kabin duvar kalınlığı l0 cm lik duvardan meydana gelmeli ve iki duvar arasında l0 cm
lik boşluk olmalıdır.
5. Kabinin tabanında en az2 mm kalınlığında dekape saç kullanılmalıdır.
6. Kabin paneller halinde olmalı ve paneller birbirine geçmelidir. Yerinde montajı yapılarak sessiz
kabin haline getirilmelidir.
7. Kabinin kapısı kapatıldıktan sonra yankılanma olmamalıdır.
8. Sessiz kabinin kapıları tekerlekli ve sedye hastasının girebileceği ölçüde olmalıdır
9. Kabinde kullanılan cam özel izolasyona sahip olmalıdır. Çift cam kullanıIarak imal edilmiş
olmalıdır. Pencere ölçüleri en az7O0x7O0mm olmalıdır.
10. Kabin içinde hava kemik yolu kulaklıklarının aşılabileceği askılık olmalıdır.
l l. Kabinde kendi malzemesinden odyometre cihazının konabileceği büyüklükte imal edilmiş masa
bulunmalıdır.
l2. Kabinin içerisinde aydınlatma tertibatı bulunınalıdır.220 volt aydınlatma sistemi tavanda panel
içine gizlenmiş olmalıdır.
l3. Kabinin elektrik tesisatı görünür olmamalıdır. Lambalar ve elektrik prizlerinin ayrı ayrı tesisatı
olmalıdır.
14. Kabin içindeki elektrik tesisatı kabloları, paneller içerisine gizlenmiş kablo kanallarından geçmeli
ve buat içerisinde birleştirilmelidir.
15. Sessiz kabinin elektrik girişi bu buata yakın bir noktadan, kabinin kuru|duğu odadaki elektrik
prizine bağlanmak sureti ile olmalıdır. Ana elektrik girişi soketinde l0 amp cam sigorta sistemi
olmalıdır.
l6. Kabinde 2 adet havalandırma kanalı bulunmalıdır. Biri temiz havayı kabinin içerisine üflemeli
diğeri kirli havayı dışarı atmalıdır.
l7. Havalandırma sistemi özel olarak imal edilmiş susturucularla monte edilmelidir.
l8. Kabinin içerinde serbest alan testi yapılabilmesi için 2 adet hoparlör giriş yeri bulunmalıdır.
l9. Hoparlör ve oyuncak sisteminin sağ ve sol kısmını kontroI etmek amacıyla odyometristin
amplifikatörü ve oyuncak sistemi kontrol kutusu arasıırda iletişi kurmak için 2 adet hoparIör
fişi ve bir adet oyuncak fişi girişli panel olmalıdır.
20. Bu cihazların bağlanabilmesi için kabinin içinde ve dışında JACK panel sistemi olmalıdır.
21. Panel sisteminin üstünde giriş isimleri belirtilmelidir.
22.Kabin çift cidarlı olmalıdır
23. Kabinin dış ölçüleri 3600 mm X 2600 mm yerden yüksekliği2650 mm olmalıdır.
24. Kabinin iç ölçüleri 3000 mm X 2000 mm derinlik 2000 mm olmalıdır
25.Kapı 800 mm X 1900 mm olmalıdır
26. Kabinin ağırlığı 3- 3.5 ton olmalıdır.
27 . İzo|asyon ölçüleri l25Hz 30dp, 250 Hz 34 dp, 500HZ 40dp, l000h z 40dp,2000hz 60dp, 4000hz
60 dp, 8000hz 70 dp olmahdır.
28. Kabinin kapısı özel menteşelerle kabine tutturulmuş olmalı, mekanik sistemle kapanan özel olarak
metalden imal edilmiş olmalıdır.
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29.Kabin kapısı manyetik sistemli olmalı ve istendiğinde kolaylıkla açılıp, kapanabilmelidir. Ayrıca
kapının iç kısmında herhangibir olumsuzluk durumunda hastanın dışarıya çıkmasını sağlayan özelbir
acil çıkış butonu mutlaka olmalıdır.
30. Kabin üzerinde her türlü odiometrik cihazın bağlanabileceği nitelikte kumanda panosu olma!ıdır.
Kumanda panosu üzerinde en az 8 adet mono ve 8 adet stereo jack yuvası olmalıdır, istenildiğinde bu
jack sayısı artırılabilmelidir.
3 l . Kabin üzerinden hasta-operatör görüşmesini odiometre cihazı olmaksızın net parazitsiz sağlayan
bir diyafon sistemi olmalıdır. Diyafon sisteminin ses düzeyi operatör tarafından ayarlanabilmelidir.
32. Kabinin tabanında en az 60*40 mm lik lastik takozlar olmalıdır.
33. Kabinin panosu ve kabin aynı renk malzemeden imal edi|miş olmalıdır.
34. Kabinin iç zemini silinebilen PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.
35. Sessiz kabinde 2 adet USB biri mikro,1 adet HDMI,1 adet VCA,l adet RS232 ve 1 adet DVI
bağlantı girişleri olmalıdır.
36. Kabin mevcut odyolojik ürünlerle bağlantısı yapı|arak çalışır durumda teslim edecektir.
37. Üretici firmanın veya distribütör firmanın Teknik Servis Hizmet Yeri Yeterlitik Belgesi
bulunmalıdır.
38. İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt lbildirim işlemini tamamlamış
olmalıdır. Teklif veren isteklilerteklif edilen ürünler l cihaz|arınT:C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra numarası belirtilerekyazılı
olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
39. Teklif edilen kabinin yurtiçindeki referansları ihale dosyasında sunulacaktır. Bu referanslardan en

az7 si üniversite hastanelerinden ve eğitim araştırma hastanelerinden alınmış referans mektupları
olacaktır.

2. oDYoLoJİK EEG KABİNİ gİr 2) TEKNİK ŞARTNAMESİ (EEG
LABORATUVARINA YAPILACAK)
l. Faraday kafesi özellikli çift cidarlı odyolojik çelik sessiz kabin olmalıdır,
2. Kafes paneller halinde ve panellerin birbirine geçmesiyle meydana gelecektir.
3. Kafes modüler sistemli olmalı ve gerektiğinde sökülüp başka bir yere montajı yapılabilmelidir.
4. Paneller en az 1,2 mm kalınlığında dkp sacdan olmalı, başka bir metal kullanılmamalıdır.
5. Panellerin iç yüzünde akustik yankılanmayı önlemek amacıyla delikli sac kullanılmalıdır. Bu

sacın kalınlığı da en az |,2 mm olmalıdır.
6. Panellerin iç yüzeyindeki delikli saclar 3 mm delik çapında deliklere sahip olmalıdır,
7, Faraday kafesi oda dışındaki zeminden gelebilecek titreşimleri önlemek amacıyla en az 60 mm

çapında ve 40 mm yüksekliğinde silikon takozlar ayaklar üzerine konulmalıdır.
8. Kabinde içe ve dışa açılmak izere2 adet en az 800 x l900 mm ölçülerinde kapılara sahip

olmalıdır.
9, Kafesin kapıları akustik sızdırmazlık özelliğinde olmalı ve l tanesi faraday kafesi özelliği için

radyo manyetik ekranlama amaçlı komple bakır kaplı olmalıdır.
l0. Faraday kafesikapıları içeriden ve dışarıdan kolaylıkla açılıp kapanabilme özelliğinde olacaktır

ve l2 Volt ile çalışan manyetik kilit sistemli olmalıdır.
l l. Faraday kafesi montajı tamamlandığında bakır levhalar delikli sacların altında kalmalı, mümkün

olduğunca gizlenmel idir.
|2. Faraday kafesi çelik konstrüksiyon gövdeli olmalı ve tamamı elektrostatik toz boya ile olmalıdır.
l3. Panelcidar kalınlıkları l00 mm kalınlığında olmalıdır.
l4. Faraday kafesi zemini pvc esaslı silinebilen malzemeden olmalıdır.
l5. Faraday kafesi ses yalıtım özellikleri 125 hz 35 db, 250hz37 db,500 hz 40 db, 1000 hz 37 db,

2000hz45 db,4000 hz 46 db, 8000 hz 47 db
l6. Kabin içerisinde l adet 220Yo|tiçin radyomanyetik kirlilik önleyicifiltre özelliğine sahip priz

olmalıdır.
l7. Faraday kafesi dış ölçüleri 2500 x 4600 x 2650 mm olmalıdır, Kabin köşesinde bina kolonuna

uygun 900 x 500 mm girintiolmalıdır.
l8. Faraday kafesi iç ölçüleri l900 x 4000 x 2000 mm olmalıdır. Kabin köşesinde 900 x 500 mm'lik

bina kolonuna uygun girinti olmalıdır.



l9. Faraday kafesinin taban, tavan, yan panel ve kapı radyomanyetik yalıtım malzemesi olarak bakır
levha kullanılacaktır.

20, Bu bakır levha 0,10-0,15 mm kalınlığında olacaktır. Bu levhalar cevher malzemeden çekilmiş
olmalıdır.

2l. Elektrik tesisatı görünür olmayacaktır ve paneller içerisine gizlenmiş olacaktır. Zemine gelecek
bakır levhalar 0,20 mm ile 0,30 mm aralığında olma|ıdır.

22. Faraday kafesi içi aydınlatm a 12Y -24 V aralığında 3 adet ayrt ayrı anahtarla kumanda edilen
LED lamba ile sağlanacak. Bunlar üst tavan yüzeyine monte edilecektir.

23. Bunlardan tamamı ışık seviyesi ayarlı (dimer- DC l 2 ile 24 volt aralığında) özellikte olacaktır,
24. 2 adet data kablosu bağlantı ucu (soketli) kurumun kabin içerisinde istediği yere konulacaktır.
25. Kabin iç paneli ile dış paneli arasında 3 adet USB girişi olmalıdır.
26. Kabin iç paneli ile dış paneli arasında 2 adet HDMI girişi olmalıdır.
27 . Kabin iç paneli ile dış paneli arasında l adet görüntü aktarımı için soket sistemi bulunmalıdır.
28. Kabin iç paneli ile dış paneli arasında 2 adet DVI girişi ve çıkışı olmalıdır.
29. Kabin iç paneli ile dış paneli arasında paraziisiz ve sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla

potansiyo metresi olan mikrofonu olan medikal görüntülü diyafon sistemi olmalıdır.
30. Bakır levhalar birleşim noktalarında birbirine örtme sistemiyle birleştirilerek ekranlama en üst

düzeyde sağlanacaktır. Birleşim noktaIarı 4+8 mm pirinç lama parçaları ile gövdeye
vidalanacaktır, bu vidaların üzerleri bakır bantları ile kapatılacaktır. Elektrikseltopraklama
noktası, kabinin bakır levhalarının tamamının tek parça olduğu düşünülerek en alt kısmından
dıŞarıda toprağa gömülen 20 mm çapında, l000 mm uzunluğunda bakır çubukla yapılacaktır.

3l. Topraklama kablosu en az 6 mm kalınlığında, TTR özellikte ve bu iş için özel üretilmiş olmalıdır.
32. Kabin faraday kafesi özelliği taşıyacaktır.
33. Kabin faraday kafesiözelliği bakır levhalarla sağlanacak ve bu levhalar mümkün olduğu kadar

açıkta bulunmayacaktır.
34. Faraday kafesi özelliği sağlayan levhalar kapı birleşim noktalarında da azami bütünlüğü

sağlayacaktır.
35. kabin faraday kafesi özelliğini bozmayacak şekilde havalandırılacaktır.
36. İkiadet havalandırma fanı kullanılacaktır. Bir tanesi kabin içerisindeki kullanılmış havayı kabinin

kurulduğu odanın üst kısmına verecek, bir tanesi de odanın üst kısmından alınan havayı kafesin
içine verecektir.

37. Bu fanlar kabinin kurulacağı odanın tavan yüksekliğine göre uygun büyüklükte
ebatlandırılacaktır,

38. Fanlar her an sirkülasyon özelliğine ve yaklaşık 50 m3lh debisinde çalışacaktır.
39. Fanlar kabin dışında bulunacaktır. Hava kanalı olarak 20 mm çapında ve 600 mm uzunluğunda

bakır borular kullanılacaktır. Bu sayede ekran lamanın en az düzeyde zarar görmesi sağla-nacaktır.
40. Kabin faraday kafesiaydınlatma ışık anahtarları kabin dışında kapıya yakın panel üzerİnde sıralı,

her lambayı ayrı kumanda eden özellikte anahtarlara sahip olacaktır.
4l. Faraday kafesi özellikli odyolojik çelik sessiz kabin yüklenici firma tarafından nakliyesi yapılarak

kurumun göstereceği odaya kurulumu yapılarak çalışır vaziyeite teslimatı yapılacaktır.
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