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Ktınu: Fiyat Teklifi

2|i.a1.2023

Hastanemizin ihtiyacı olan otomatik Kapı işlemci Kartı Ve Motoru Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariÇ

fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim
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S.No MAI,ZEME ADl tJ B t] I(OI)U Sul Kodu Miktar Birinı Birim Fiyat Toblam Tutar

l OTOMATIK KAPİ MOTORU 4 Adet

2
OTOMATİK KAPI iŞLEMCi KONTROL
KARTl

2 Adet

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:25.0|.2023 Saat: 10:00
l, Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenicİ firma tarafindan karşılanacaktır.

3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadıli vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

4, Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzerne için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler
değerlendİrilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayn yapılacaktır,

5, Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendİrmeye alınmayacaktır.

6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firına alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod nı,ımarası ile §ut kodunun belirtecektir.

8, Tedarikçi tjrma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmaslndan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kbdlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kaYıtları

esas almayacaktır, ;nİlan kurumun }İerhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru_eŞleŞmediğini tesbit ederek geri

ödeme yapmamas, halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi fırmaya rücu edilecektir.
g. yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idaı'ıenin yazı|ı izni olmaksızın başkalarına devir veYa temlik edemez.

TemliknamelÖrin noİerlikğe düzenlenmesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şaftları taşıması zorunludur.
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kontrol kartı Teknik özellikleri

BıısIeme : 24 VDC
Motor : DC 110 Watt
Çalışma modu:4 mod

Bııkleme akımı : 0.05

Çalışma sıcak|ığı : -20 - +SIi C

Açılış hızı : Ayarlanabilir 1\4ax. 8Ocm/sn 3Ocm/sn
Kapanış hızı : Ayarlanabilir Max. 8Ocm/sn 3Ocm/sn
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ManueIkullanım : Standart :

Elektronik kilit : Opsiyonel :

Batarya : Opsiyone|
Nominalakım :0.25 A
Azami akım : 4,75 A

Kontrol Kartı Hata kodlarını dijital ekranda gösterme

Farklı motorlar ile çalışabilir özelliğe sahip olmalıdır.

Tüm parametre ayarları dijital ekran üzerinden ayar|

Üretici veya satıcı firma lSO, Sanayi Sicil, TS EN lSO/ll
yeterlilik belge|erine sahip olmalıdır,

idir.

malıdır.

1,TS EN 16005/AC, İmalata

nabilir
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VoItaj:

Güç:

Akım:

Hız:

Tork:

kilitleme torku:

Rediksiyon:

Dönüş yönü:

Çalışma Sınıfı:

koruma sınıfı:

Enkoder:

Hermetik Kapı Motoru Teknik ÖzellikIeri

24VDc

100W

1A

230dld rpm

3Nm

15Nm

Özel rediksiyon

cW/ccW
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lP 44

2 kanal enkoderli
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