
ANNE SÜTÜ DONDURMA VE MUHAFAZA (SAKLAMA ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Cihaz anne sütlerinin güvenli bir şeklide dondurulmasını ve muhafazasını sağlamak 
üzere tasarlanmış olacaktır.
2. Cihazın kontrol sistemi

a)Cihaz özel olarak yapılmış bir Mic.processor kontrollü bir Kontrol Kartına Sahip olmalı ve 
dolabın alt-üst kabinlerini kart kontrol etmelidir.

b)Cihaza takılacak olan ekran TFT(dokunmatik tipte, en az 4.5" olmalıdır.
c)Dokunmatik ekranda alt-üst kabin ısıları ayrı ayrı ayarlanabilmeli ve görülebilmelidir.
d)Kabin aydınlatmaları ekrandan açılıp kapatılabildiği gibi aynı zamanda da kapılarını 

durumuna göre otomatik olarak yanıp sönmelidir.
e) Dokunmatik ekranda cihazda meydana gelecek alarm ve arızalar alt-üst kabin olarak ayrı ayrı 

görülebilecektir.
fJEkranda geçmişe dönük olarak alt-üst kabin olarak ısı izleme grafiği takip edilebilecektir. 
g)Ekranda alt-üst kapıların açılma ve kapanma zamanları geriye dönük olarak izlenebilmelidir.

3. Cihazın dış ölçüleri yaklaşık 69x202x70 cm (±%5) ( en x boy x derinlik ) şeklinde olacaktır.
4. İç ve dış gövde paslanmaz çelik olmalıdır.
5. Kapı soğutma bölümünde izoleli çift şeffaf camlı, dondurma bölümünde ise izoleli üç camlı ve ışık 
korumalı olmalıdır.
6. İzolasyon malzemesi sıkıştırılmış poliüretan olmalıdır.
7. Çalışma aralığı:

a. Muhafaza Bölümünde+0° C ile +10 °C arasında
b. Dondurma Bölümünde 0°C ile -24°C arasında ayarlanabilir olacaktır.

8. Cihazın içinde LED'li iç aydınlatma olmalıdır.
9 . Hareketli paslanmaz çelik raf sistemi olmalıdır ve raflar ayarlanabilir olmalıdır.
10. Dondurma bölümü, raf başına en az 40 adet biberon olmak üzere en az 2 adet rafı alabilecek 
özellikte olmalıdır.
11. Muhafaza bölümü, raf başına en az 40 adet biberon olmak üzere en az 4 adet rafı alabilecek 
özellikte olmalıdır.
12. Raf bölmeleri sayısal ve alfabetik olarak işaretlenmiş olmalıdır.
13. Raflar isteğe göre çift yönlü dizayn edilmiş olacak bir yüzü 80 veya 150 mİ biberonları alacak ters 
çevrildiğinde ise süt poşetlerini alacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. .
14. Cihaz, 220 Volt-50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalı ve ± %10'luk voltaj değişikliklerinden 
etkilenmemelidir.
15. Cihaz, imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabili teknik servis 
ve yedek parça garantili olmalıdır.
16. Cihazın geriye dönük sıcaklık değerleri görülebilmelidir.
17. Cihaza istenildiğinde yazıcı bağlanabilmelidir.
18. Cihaz kapısının güvenlik açısından yetkisiz kişilerce açılmasını önlemek amacı ile kapı kullanıcının 
isteğine göre parmak izi, kart sistemi ve şifre ile açılabilir fonksiyonlu sisteme sahip olmalıdır.
19.Cihaz ile birlikte 12'li biberon ısıtma cihazı verilecektir.
20. Cihazın halen çalıştırıldığı en az üç hastane referans olarak verilmelidir.
21. Cihazın UBB kaydı olmalıdır ve teklif sırasında bu belge v —*■—


