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İKİLİ GÖZLEM ATAÇMANLI BİNOKÜLER MİKROSKOP 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Araştırma mikroskobu geliştirilebilir özelliklere sahip olmalıdır. Gerektiğinde DIC 
ataşman, F.N değeri 25 mm süper geniş saha oküler ve başlık sistemi, 2 ’li, 3 lü, 5’li 
veya 10’lu eğitim başlığı, en az 6 filtre yuvalı fluoresan ataşman, motorize 
ataşmanlar, dijital kamera sistemleri, görüntü analiz sistemleri, polarize filtre seti, 
faz&kontrast sistem, karanlık alan sistemi, vb. ataşmanlar cihaza uygulanabilir 
olmalıdır.

2. Mikroskop Sonsuza Düzeltmeli Optik Sisteme sahip olmalıdır. M ikroskobun eğimi 
ergonomik kullanım açısından en az 30 derece olan Binoküler Başlığı bulunmalıdır. 
Başlıkta alın ve gözler arası mesafe 50-75mm arasında ayarlanmalıdır.

3. Mikroskobun en az 6 objektif yuvalı, bilyalı yataklar üzerinden sonsuz dönüşlü, her 
objektif yuvası stoperli revolveri olmalıdır. Çalışma yapılan objektif dışındaki diğer 
objektifler iç tarafa gövdeye bakar pozisyonda olmalıdır.

M ikroskobun aşağıda belirtilen "PLAN AKROMAT" objektifleri olmalı ve bu objektifler 
en az aşağıdaki değerleri taşımalıdır.Bu objektifler ile Fluoresan , Aydınlık alan , 
karanlık alan çalışmaları değiştirilmeden yapılabilmelidir.

4.
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5. Mikroskobun 1 çift süper geniş saha 10X değerinde okülerleri olmalıdır. Bu okülerin 
F.N. değeri 22 mm' den düşük olmamalıdır. Sol oküler yuvası üzerinden diyoptri ayarı 
yapılmaldır.

6. Mikroskopta objektiflerin objeye çarpma ve deformasyonunu önlemek için obje 
tablasını kilitleyici sistemi olmalıdır.

7. M ikroskobun Seramik yüzeyli, aynı anda 2 adet numune tutan ileri-geri ve sağa-sola 
hareket eden milimetrik taksimatlı Mekanik Şaryosu olmalıdır. Şaryonun hareketlerini 
kilitleyen ve sertliğini ayarlayan sistem bulunmalıdır.
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8. Mikroskobun en az N.A. 1.1 değerine sahip ABBE tipte kondanseri olmalıdır. Bu 
kondanserin yüksekliği m ikroskobun hem sağ, hem de sol tarafından ayrı ayrı 
düğmeler ile ayarlanmalıdır.

9. M ikroskop'ta fokuslama , gövdenin her iki yanında bulunan kaba ve ince knobları ile 
yapılmalıdır, ince fokuslama hassasiyeti 1 mikron aralıklarla yapılmalıdır. Kaba 
fokuslama knobunun sertliği ayarlanabilmektedir.

10. Mikroskopta aydınlatma 12Volt 100Watt gücünde halojen lamba ile olmalıdır. Ayrıca 
fotoğraf çekimleri için otomatik ışık düğmesi bulunmalıdır.

11. Mikroskobun gövde içinde ve düğmeler vasıtası ile kumanda edilen, 1 ’er adet LBD 
veya NCB, ND6 veya ND8, ND25 veya ND32 filtreleri içeren 3 adet filtre yuvası 
bulunmalıdır. Bu filtreler gövdenin her iki tarafından kontrol edilmelidir.

12. Mikroskopta lamba ömrünü uzatan ve güç tüketimini azaltan ECO ışık fonksiyonu 
bulunmalıdır. Bu sistem hareket sensörü vasıtasıyla kullanıcı mikroskop başından 
ayrıldıktan 30 dk. sonra otomatik devreye girip lambayı kapalı duruma getirmelidir. Bu 
sistemin bulunmadığı cihazlar 100 adet yedek lamba ile birlikte verilecektir.

13. Aynı anda iki kişinin çalışmasına olanak sağlayacak özellikte ikili Eğitim Başlığı 
olmalıdır.

14. Eğitim başlığı için 1 adet 30 derece eğimli binoküler başlık verilmelidir. F.N değeri en 
az 22 olan 1 çift 10x büyütmeli geniş saha oküler bulunmalıdır. Bu okülerlerin her biri 
ayrı ayrı diyoptri düzeltmesine sahip olmalıdır.

15. Eğitim başlığında rengi yeşil ve turuncu olarak seçilebilen, her iki taraftan da hareket 
ettirilebilen ve ışık şiddeti en az 3 kademede ayarlanabilen hareketli OK sistemi 
olmalıdır. ♦

16. Önerilen cihazların CE ve ISO 9001 sertifikası bulunmalı ve bu belgelerin akredite bir 
kurumdan alındığını gösteren “TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) 'tan alınmış 
belgeyi de ihale dosyalarında CE ve ISO 9001 belgeleri ile birlikte sunmalıdırlar.

17. Teklif veren firmalar TSE tarafından onaylı “ Teknik Servis Yeterlilik Belgesi” ne , 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı “Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi”’ne sahip 
olmalıdır.

18. Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, müteakip 7 yıl ücreti mukabili yedek 
parça, bakım ve onarım garantili olmalıdır.
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